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Structurele opvoedingsondersteuning moet georganiseerd worden 

binnen verschillende kringen waarmee de ouders al samenwerken 

voor het vervullen van de opvoedings- en verzorgingstaak en 

waarin zij zich in een pluriforme samenleving in kunnen herken

nen. Te denken valt dan aan de kraamhulp, het consultatiebureau, 

de kinderopvang en de school. Daarbinnen moeten professionals 

beschikbaar komen die problemen kunnen signaleren, de weg naar 

de hulpverlening wijzen en samenwerking met het gezin als hun 

taak zien. Voor opvoedingsondersteuning hoeven dus geen afzon

derlijke organisaties te worden opgetuigd. 

is wei ten Als het gocd ts, ontwikkclt zich in 

G 
czimopvocding 

eens gckarak

teriseerd als 

'mccdocn en 

zeker wetcn', kindcrcn 

worden dcelgenool aan 

ccn ledsti)i die als cen 

vanzelf-.prckcndheid de 

basis vnrmt van het allc

daagse sarncnleven in een 

hui'>houden. De ouder-. 

zijn, gcwild or ongcwild, 

een 'voorbecld' voor de 

kinderen. Door de rnanier Dr. PJ\.1 Schoorl 

het kind ecn idcnttteit die 

geha<;cerd is op vertrou

wcn, zeltvcrtrouwcn en 

ecn gcvocl VZln zcll-vcr

antwoordell)k zijn llct 

voorhceld van de ouders 

kan echter ook andere ci

gen-,chdppcn ZlCttvcrcn, 

zoak hulpcloosheid. 

vlucht voor verantwoorde

lijkhcid, cgot\me en zorg 

voor de eigcn grocp, Zlng'-lt 

voor \VZlt nicuw ot Zlndcr:-, 

waarop ze dagelijks met elkaar Ieven 

makcn ze de kindercn dcelgenoot in 

hun rnanier van Ieven, van hun opvat

tingen over wZlt 'norn1aal' is. Zc dragcn 

een lcvensvistc over waarin het kind 

cen beeld krijgt van wat het waard is, 

wat het te verwachtcn heett van andc

rcn en wat andercn van hem verwach-

i'>. prolitcrcn ten ko<,te van andcrcn of 

van hct milieu, hedoni<;mc Dat bcdoe

len die oudcrs mec'>tal niet, maar door 

de leclsti i1 van hct gezin worden de 

normen die daar hi1 horcn 'met de pap

lepel ingegevcn' Opvoeding vindt hc

wu-.t, maar dus voor cen belangrijk dec] 

ook nict bewust plaats. 



Vanurt ccn hrcdc vi<..,ic op opvocdrng 

\\·d 1k wcmcn lormulcrcn voor cen ge

Zimhelcld Da<nh11 maak ik ondn

...,chcid 111 opvocding<..,ondcr...,tcunrng en 

gczin...,gcrichtc 1 ]cugd ~hulrvcrlcn1ng 

( ,czicn de tt~kcn van jcugdgczond

hctd-;zorg, ondcrwrj<..,, wclzr]n<..,zorg en 

JLI'>lltle 1s een gocclc coiird111atie wcme

litk lk v1·aag me cchtn at ol gczinshe

lcid wei het mce<;t gedicnd is met ccn 

gczin<..,J11ini...,tcric, a\-; dat ccn gczin...,hc

lcid zou vcrtalcn 111 een stclsel van ei

gcn hudgcttcn en voorzicningcn. ()p 

allcrlei helcichterreinen zou gewerkr 

nwercn worden aan het opt1maliscrc11 

van randvoorwaarden in de samenlc

ving opdt~t n1cn-;en hun opvocding<..,- en 

zorgtJ.kcn t~unkunncn. 

Dynamiek in de levensloop 
van een gezin 
Kindercn en oudcrs hehhen als hasis 

ecn thuis nodig. lk ga uit van cen rhuis, 

ccn hui<..,houding wCJurin volwa<..,<..,cncn 

c11 k1nderen samen Ieven. Basaal is dat 

die volwassenen gekozcn hebben voor 

een duurzame vcrantwoordelijkheid 

voor elkaor en voor de kindercn die ze 

vcrzorgcn en opvocdcn. Het goat om 

een plaats wa<n het 'mens en medemcns 

zi1n' va11 Jong., al aan kan worden erva

ren '.?:1e het artikel van drs l.l.B. 

.\brkvoort. 'lamilie en gezin 1n de he

dembagse samcnkv1ng' elders in deze 

uitgovc, pagina .i24 c.v l Somn1igcn hc

nadrukken dat her gezin daarom vooral 

relat1oneel moct worden hczien, juist 

de relatics in het gezin zouden als ken

merk hehhen dat ze tundamentccl zijn, 

<..,trikt f)Cr<..,oon\ijk gcricht Cll atlngcgaan 

voor goede en slcchte tiJden. Hct komt 

me voor, dat in zo'n henadering icleaal 

e11 lei ten door clkaar lopen Het idcaal 

kan richting gevcn aan wat wcnseliik 

gevondcn wortit, n1aor hct i-, de vraag 

wat er kitelitk gercalisecrd wordt. lk 

( [)\1- S ()(I 

wil de aandacht richten op her prak

tisch lunctioneren van de gezinshuls

houding Relaties worden erv<nen in en 

dour de dogc\ijksc on1gong rond con

crete activ1re1ten. Voor het gczlllskven 

geldt het sociaal-pwchologisch adagi

l\111: ''Hct progran1t11a i-; het vocrtuig 

van de interactie." W'e moeten 011s clus 

atvragcn wot gezin-.lcdcn n1ct clkoor 

doen en hoc dat voorzict in hun bc

hodtcn. 

De huishouding beschouw ik als de or

gani<..,otic thuis die, idcaJ.! gczien, gc

richt is op een oprimalc hcvrediging 

van de hehoclten van gezinsledcn. Fen 

goecl thui., is een huishouding die de 

zekcrheid kan hieden dat in primaire 

hehodtcn wordt voorzien. De mate 

waarin, en de n1anicr waarup hct gcz1n 

daar in ..,\aagt vornlt 'hct vcrhorgcn 

leerplan' in de opvoeding van kinderen. 

Her concrete takenpakket van de ge

zin-,huishoudlllg verandcrt door de 

komst van - en hct opgroeicn van kin

dcrcn, n1ct vcrandcrlngen in de nlaat

schappiJ e11 met ontwikkelingen in de 

pcrsoonlijkc J<,piraties van de volwasse

ncn. In de lcvcn.,loopvisic i<. de gczim

huishouding te zicn als cen hedrijlje dat 

in de loop van de ti)d cen ander <.oort 

van produkten nwer leveren omdat de 

hehoeltcn van de !eden verancleren. De 

theorie over gezin<.ontwikkeling onder

scheidt per fa.,c ver<.chillende taken. 

Niet aileen her produkt moet verande

ren, ook de he<.chikhare middelen, 

hulpbronnen en 'huillilll mourcrs' voor de 

hui,houding en de ei<,en van de omge

ving vcrancleren. De mogelijkheden om 

wcrk en zorgraken te comhineren vcr

<,chillen met de lecfritd van de kincle

ren. Dat berekent dat het gezimlevcn 

in telken<, nicuwe gezimfa<.en moet 

worden gereorganiseerd. Ook ingriJ

pendc geheurtcni-,.,en, zoals ziekte, mi

gratie en veranderende relatie'> kunnen 
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het nodig makcn om nieuwe vormen te 

zoeken voor hct dagelqb; Ieven. Deze 

dynarmek in de lcven-,loop vraagt vee! 

vreden kunnen zijn, Ieven in vertrou-

\VCil 

van het management van de volwas<;e- Waarden en normen in de 
nen. Ze zip1 daari n, gewild or onge- opvoeding 
wild. voor de kinderen ecn voorheeld Terecht i<; hij het ver<;chip1cn van her 

dat vee! mcer· invloed heelt dan hun r·apport 'Opvoeden in Nederland' door 

opzetteliJke opvoeding<;activitciten. Ze de pers de bnttekening gemaakt dat cr 

kunnen zo lang mogelijk va<,thouden ver<;chil i'> tu<,<,en wat ouders zeggcn en 

aan oudc vormen, ol nicuwe fa-,en zien wat ze doen. In de vonngeving aan het 

al~ ccn uitdaging die ze n1ct vcrtrou\ven gczinskven, in de rcorgani'-lattc<..; en in 

aanpakken 1 ze kunnen in dilemma'-, au- het ovcr·leg oricnteren men<,en zich op 

toritaire bc.,lissingen r1emen, zich vcr- een waardenhierarchie. Die komt maar 

<;chuilen achter de autoriteit van zelden tcr '>prake 1 meestal komt zc tot 

anderen ol in underling overleg een op- uitdrukking in de be<;li<;<;ingcn die mcn-

lmsing zoeken. AI, het goed is Iaten ze ser1 nemen ot in gedragingen die zc kr-i-

opgroeiendc kindercn in ------------ tiser-cn. 1 Het commentaar 

toenemende mate deelne- Het gezin is ook van ouders op de nieuwe 

men aan het overleg over 

de vorn1gcving van het gc

zimlcven. ,\londigheid i'> 

dan niet aileen 'je Iaten ho

rcn' n1aar ook 'vcrant\voor-

een leerschool voor: 
auto van de huurman kan 

pedagogi'>ch mecr invloed 

hcbben dan hun opvoe

dingspreek over 'respeLl 

vnor andercn' ! lklangriJk 

i'> du, op welke \vaarden' 

de ouder<; georicnteerd 

ziJI1 in hun manicr· van Ie
ven. C:ommunicatie over 

waarden vindt IJng nret al

tijd rn gespr·ekkcn plaats 1 

ze komt tot uirdrukking in 

kunnen genieten, 

onbezorgd en speels 

delijkheid op je ncmen en 

rekening weten te houden 

met anderen' 'Conlorme

ren' wordt soms gezien als 

een beladen term 1 'zich 

kunnen schikken naar an

deren' klinkt a! pmiriever 

kunnen omgaan, 

dankbaar en 

tevreden kunnen 

zijn, Ieven in 

vertrouwen. 
Zo'n term verwijst naar 

her rekening houden met de andcr en 

hereid zijn om ruimtc voor hem te ma

ken. In de idee van 'gezimwaardcn' 

staat dat hoog genoteerd. In het artikel 

'Familie en gczin in de hedcndaagse sa

mcnlcving' van JE.B. r\1arkvoort in dit 

nummer· worden waarden opgesomd: 

intergencrationelc zorg, -,olidarircit, 

verantwoordelijkheid, samen Ieven. 

Het is duidelijk dar het Ieven rn een ge

zin vooral gezien wordt a!<; een errl'>rige 

zaak. Laten we evenwel niet vergeten 

dat her gczin ook een lcerschool is 

voor: kunnen genieten, onhezorgd en 

'>peels kunnen omgaan, dankbaar er1 tc-

de manicr van Ieven. 

lk haal die in het spraakgehruik zo <,te-

vig gckoppelde hcgrippen 'normen en 

waarden' even !o<; van elkaar, ze zijn 

naar miJn mening nier geliJk. Het op

treden in het alledaagse -,amenlcverl 

wordt geleid door opvattingen over wat 

'norn1aal' is, nlaat...,tavcn over wat vcr

\Vacht 1nag worden, wat nagclatcn n1oct 

worden in hepaalde <;rtuatic'>, wat priJ

zenswaardig i<; ol gekritr<;ecrd moer 

worden. Het zijn de '>pelregt:l'> van het 

samcnlcven. Dre ziJ11 niet in aile lcd

tijdsfasen van kindcren en in aile om

standigheden van het gczin hetzelfcle 

Op de achtergrond Viln die 'normen' 



( n1aat -;taven) I iggcn \vaardcn' die ~on1s 

tcr '>prake komen al'> de rcgek ter di'>

cu'>'>ic '>laan en gcrcchtvaardigd moetcn 

worden. In ant\voord up \vaaronl-vra

gcn' i" mcc-;tal ccn vcnvijzing te vindcn 

naar mccr algcn1cnc principc~ a!~., uit

drukklng van \VJanicn. l)ic venvijzing 

i'> '>lcrkcr naarmatc zo'n principc door 

andere n1en~.,en in de on1geving n1ccr 

a!, vanzcll'>prckcnd wordt gcacccptccrd 

en cr na;n wordt gehandcld. 

In ccn open. plurilormc <,Jmcnlcving i'> 

de vanzelf,prckendheid van de waar

dcnoricntatic ccn ha,aal problccm. In 

hct puhlicke domein gcldt vaak niet 

mecr dan ecn minimalc moraliteit. Ai'> 

pcdagogcn hcrkcnnctl we in Ieite niet 

mccr dan de moralitett van hct klcutcr

niveau: zorg dat de hclangriJke autori

tcttctl je wclgczind zijn, a!, ze nict 

ki1kcn dan mag het du'>. Tcrmcn. zoal<, 

gcdogcn, pak-kan~.,, hcwakcn en dwang, 

drukkcn ich uit van de moralitcit tn hct 

puhlickc domcin Voor de ontwikkeling 

na~n een hogcr nivcau van n1oraliteit 

kunnen oudcr" hcq wat n1cer 1.,teun gc

hruikcn uit de omgcving Op zock naar 

opvoeding<,ondcr,teutling trdfcn de 

oudcr, vclc opvattingcn tlaa'>l clkaar 

aan en prok<,<,iona!, die ztch zo ncu

traal mogclijk op<,tellcn tcgcnover 

waarckn. 'Niet normattel zijn' i' cen pa

t·adox hoog in de waardenhicrarchic in 

hct puhlieke domctn. Het lijkt wei ol 

dat principc ook hint1Cil de gezin<,op

voedtng veld gewonncn hecft Voor 

'>OI11111igen hoort hit de moderne vi'>ic 

dat die 'nict-nornlaticf n1ag zijn 1 n1cn 

zmt zich zo neutraal willen op'>tel!cn 

tcgenover \vaardcn' dat het kind zell 

btl kiezen \''at hii hcn1 pa'>t. We hch

hcn tn de jaren zeventig de term 'zclf

vcrwerkelitking' gehad, dte !edt nu nog 

voort a!, 'outonomie' Onlang' mcrkte 

eetl '>ludent op "Ieder kind hedt toch 

het recht om ZiJ11 eigen regel, tc 011t-

t llV- s '"• 

dekken-" Het zou, naar mijn mening, 

ccn interessante ':amenleving worden 

waarin iedereen zijn eigen regel'> volgt. 

lk denk dater toch zoich i'> a!' een met 

anderen gedeeldc oricntatie op waar

den en daaraan gerelateerdc normen. 

Daar valt voor cen kind nog heel wat 

aan te ontdckkcn voordat het zich die 

waarden 'cigcn hceft gemaakt' De 111<1-

nier waarop rcgcls worden gcprcscn-

tecrd drukt ict<, uit over de 

achtcrliggcndc waarden Als kindcren 

op ecn mondigc manier lcren dcelne

men aan het ovcrleg over de gang van 

zakcn in het gczin. worden waardcn 

niet als ccn pakket overgedragcn, maar 

kunnen zein vrijheid worden aanvaard. 

AI, de vorm waarin ze tot uitdrukking 

komcn wordt vernieuwd, kunt1Cn ook 

de waarden opnicuw worden getoct..:;t. 

Opvoedingsondersteuning 
Het kmt. na hct voorgaandc nict vee! 

mocitc om aan te tonctl dat hct gezin 

de steeds vcranclerendc gczinstakcn 

niet aileen aankan en ook nooit aileen 

hedt hocvcn vcrvullen. Opvocding'>

onder<,tcuning kwam uit de kring v<Jn 

mcn<,ctl die sums even taken van de ou

dcrs ovcmatncn. Ouder<, op hun heurt 

'>tondcn ook andcrcn biJ. Ook daarin 

lictcn ze kindcrcn iets zien van de ·,,ays 

of /,fc' De organi'>atic en rcorganisattc 

wct·d grotcndccl'> van anckren afgckc

kcn. I let gezin vond <,lcun in ccn net

wcrk van mensen met ongeveer 

dezeltde waardcn-orientaties (lcvcnshc

schouwing). Daarin warcn ook 'pmfc'>

sional< die waardcn en de daar uit 

atgekide normcn expliciet onder woor

dcn wi'>tcn tc hrcngcn De belangrijbtc 

"teun voor hct overdragen van waarden 

en normcn was echter de vanzcli'>p1T

kcndhcid waarmcc zc nict tcr discussie 

'>londen. Opvocdingsondersteuning is 

er dus altijd gewee<,t Zc moct in de 
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huidige tijd opge,poord en vn<,terkt 

worden door organisatie hinnen de ver

schillendc hingen waarin gczinnen in 

ecn plurilorn1c san1enleving hun cigcn 

waarden-oricntatie herkennen. 

1, prolc"ionek ondersteuning hi) op

voeding 'kchts nodig voor 'problemZlti

sclw' gczinncn of dient ondnsteuning 

bij opvoeding ccn ~tructurecl gcgcvl'n 

tc zijn voor vek 'normaal' lunctioncrcn

de gezinnenJ 1 zic hct artikel van drs 

IE B r\larkvoort 'Familie en gezin in de 

hedendaagse samcnleving' elders in dc

zc uitgavc, op pagina 324 e.v.) 

lk kies voor een opvoedingsonder<,teu

nlllg van structurclc aard. maar dat bc

tekent nog niet dat daar, onder die 

bcnamrng, alzondcrlijke organisaties 

voor moeten worden opgctuigd. 

Opvoedingsondcrsteuning moct ge

vonden worden in het 11ctwerk dicht bir 

het gezin. Ze kan het best gegevcn 

worden door mensen die het kind en de 

situatic kcnnl'n. In de naa-,tc omgcving 

van hct gczin zijn voorzicningen tc 

vinden waar het gezin reeds vanzell

sprekend mee samenwcrkt voor het 

vervullcn vJn de vcrzorging">~ en or
voedingstaak lk dcnk hicrhl) aan 

krZ!amhulp, het comultatiehurcau voor 

zuigclingcn en klcutcr,, de kindemp

vang en de school Niet de hcnaming, 

maar de lunctie opvoedingsonclersteu

ntng zou organi~atori-.;ch n1ct dczc 

voorzicningen verhondcn kur111en wol-

dcn Hct gaat dan on1 hct organi-,ct-cn 

van voorz1eningen voor de kindcrop 

vang, het heschikhaar ZIJn als gesprcks

partner, voorlichting, preventie en hct 

tijdig signalercn van prohkmcn De 

school is door de ouders gekozen on1 cr 

dagelijks mec <,amen tc wcrken in de 

opvocding. Zij kan gczicn haar cigcn 

opvocdingwcrantwoordelirkheid, op 

een legitiemc manicr zeit initiaticl ne

men in hct contact met de ouder<; Ook 

het consultatiebureau hcclt zo'n rccht 

om de ve,·zorglllg te heoordelen en, zo 

nodig, in1tiaticf te nemen in hct gc

sprek met oudcrs. ,'den kan zich nit'! 

hcpc,·ken tot de taken va11 mcd!Sche 

controlc of het geven van ondcrwirs. In 

de gcnocmdc voorzicningen moct dan 

nadrukkelijke,- gekozen worden voor 

/-let co11Sultalichureau voor zrui;eli111}cn en klcutcrs is ew uon11 1'1111 ofmocdin_qs-
ondcrsterlllinl} die in Ncdcrlmu/ ollcml} hcsloat Cfoto ,\ l1ch SchLlllu/111 



het richten or de gezin'>opvoeding. voorzieningen. ,'del name de kinderop-

[);n hrengl mel zich mee dater hinnen vang (hinncn de familie- of kenni'>'>en-

die orgalll'>alie'>, naa'>l art<;en en lcrarcn. kring) i'>. al, men de zorg voor een kind 

ook pro/c<,<,ional, hc<,chikhaar mocten over het vcrloop van een aantal Jaren 

ziJll die gcricht z1jn op '>amenwcrking beziet. vaak een ge<,chiedeni'> van im-

mcl oudcr, al<, hun taak zicn en kenni<, provi<;alies. Hicrhij vcrdienl nict aileen 

hehhcn van gcz1mopvocding 7e moe- de opvang in de v<lr">r-'>chool-;e pcriode 

len in <;taal zip1 om crmtigc prohlcmen de aandacht. 

lc '>lgnalcren en de wcg naar de hulp- Het gczin i<, nicl zo aulonoom dat het 

vcrlen1ng le WIJZCn. H1ern1ee hedoel ik aile, aileen kan. Het misver<,tand over 

nadrukkeliJk niet hct prohlcmati'>el-cn hct autonomc gezin i-, in de hand gc-

van de opvoeding Daar- ------------ wcrkt door het he'>luderen 

om zou ik zell, de hena- Communicatie over van het gczin lo<; van de 

om ri ngende nelwcrken. 

llovendien is cr een schei

ding gemaakt tus-;en on

derwiJs en opvoeding en 

wordt opvoeding in 

Nederland he-,tudcerd als 

'gczin<,opvocding' Dat i-, 

111111g 'c)pVC)cding-,oJldcr

'>lcuning' niet or de deur 

van die voorz1cningcn wil
lcn zetten 

waarden vindt lang 

niet altijd in 

lk rdcrecr hierhij aan uit

'>praken van mip1 Cro

lllng"ic collcgtl Vo~, die 

recent de Volk,krant hch

hen gehaaJd met Zi)ll rJei

dooi tegen het prolc<;

<,ioneel prohlcmati-,eren 

van de opvoccling. lk hen 

gesprekken plaats; 

ze komt tot 

uitdrukking in de 
heperkte vi-.;ic cen 

manier van Naarmate kinclercn en 

jeugdigcn oudcr worden 

vormcn de school. de klas 
Ieven. 

het met hem een<, dat men er regen 

moel waken dat aile<, in de hulpverlc

ning'>Siccr wordt gctrokken. Het i'> ech

tcr helangrijk om tc zien wat hij in het 

nict-geuteerde deel van zijn rderaat 

'>tclt· "Voor gewone kinderen hoeft 

n1et. door allerlci vcrklarende theorie 

over hun gedrag, aile moralitcit van de 

tate! te vcrdwijnen. Oudcrs moeten 

weer gcwoon in hun pcdagogi"ich ge

zag gaan gclovcn. Nu vcrzu1111cn zc re

gel, te <,tellcn of. al-; ze dat al gedaan 

hehhcn. d1e te handhavcn. Dat geeft 

JUI'>t de contlicten en lru<,tratie-;" 

''\Xlarmtc, gczog, gcvv'oontcvorm1ng en 

het goedc voorheeld. dat i-, voor het 

opvoeclcn ruim voldoendc" i geciteerd 

naar de Volk'>krant, 6 mci I 'J'J6 I. A Is 
oudcr, dat in een plurilmme samenlc

ving moelcn doen hehhen zc wei wat 

'>lcun nodig uit de door miJ genoemde 

c I lV ~ s"" 

en de grocp van leetti)ds

gcnotcn ecn helangrijkt' opvoedings-

on1gcvi ng. ()pvocdi ngsondcr~teuni ng 

moet ook in die kt·ingen aanwezig zijn 

Dat i'> geen prok<;sionali-,cren van de 

opvoeding, maar het activcren van een 

taak die wat huiten heeld geraakt wa'>. 

Gezinsgerichte hulpverlening 
Llit het onderzoek 'Opvoeden 1n 

Nederland' hedt vooral de conclmie 

dat het in ci1-ca i\5% van de gezinnen 

naar de mening van ouders wei goed 

gaat de aanducht getrokken. Had men 

dan anders verwachtc Ook uit andere 

hronnen waren immer-, rt:eds -;chattin

gcn bekend dat <:r met I 0 a 20% van de 

kinderen prohlcmcn zijn. Ouders staan 

dan voor een la<;tige opgave hij het 

grootbrengen van de kinclercn waar ziJ 

primair verantwoordcliJk voor zijn. 

Lang niet altijd 1s cr sprakc van onver-
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mogen of onwil, hun taak kan, door 

factoren in het kind, in de omstandig

heden of in hun persoonlijk Ieven, ver

zwaard ziJn. Dat i-; genocg reden om 

een zorgvuldig en gezinsgericht beleid 

te vocren in de hulpverlcning. Her ver

'>terken van de eigen capacitciten van 

het gezin wordt in nieuwe vormen van 

hulp a]., doel gekozen 

Kinderen met problemen zijn bekend 

in de jeugdgezondheid-,zorg, in het 

'>pcciaal onderwi1s of in de Jeugdhulp

verlening. In welk circuit men terecht

komt hangt ten dele van het prohlccm. 

maar ten dele ook van de vcrwiJzer al 

De alstemming laat te wensen over De 

voorzieningen verschillcn in de mate 

waLirin ze tocgcrust ziin, en bt'lang..,tcl

ling hehhen vom gezimgerichte hulp

verlcning. In elk van de circuit'> i-, de 

aandacht wei groeiendc lntemicvc pro

gramma'-, zijn vooral gericht op hct 

voork<imcn van uithuisplaatsing Zc 

worden nog in hoofdzaak op ex peri

mentcle basis ontwikkeld. Het 1s Jam

mer dat de inzet van die inten'>icve hulp 

pa'> komt al'> de pmblcmen reeds hoog 

ziJn opgelopen. Llit het oogpunt van '>e

cundaire preventie zou een eerdere en 

lichtere inzet gcwen<,t zi1n De genoem

de urcuih zijn daar ieder voor zich mcc 

hczig. Op enkelc plaat'>en wordt ook de 

Thui-;zorg hij die aanpak betrokken. 

Naast de eigcn 'cultuur' van de circuit'>, 

werkt de hcscherming van de privacy 

van gezinnen soms belemmerend op de 

tijclige uitwisseling van informatie In de 

rcgio-visie wo1·dr in dit verhand veel 

vcnvacht Vllll vorn1ing van Rcgionalc 

Bureaus voor de /cugdhulpvcrlcning. Zi1 

moeten ecn centrale rol gaan spelen 111 

de diagnostiek en de zmgtoewijzing. 

De verb1nding met de eigen circuits van 

Jeugdgezondheicl.,zorg en ( speciaal) on

dcrwij~ i-, hicrin nog n1ct gclcgd 

len belangrqk a<,pect in de ontwikke-

ling van de hulpverlening i-, het 'vind

plaatsgcrichte werken' 1\lcn proheert 

goedc netwerken op te bouwcn met de 

voorzicningen die in de voorgaandl' pa

ragraaf hesproken ziJn in verhancl met 

opvoeding'>ondcrsteuning De '>ignale

ring-,tunctie van die voorzicningen en 

de consultatidunctie van de hulpverle

ning kunnen langs die lijnen vorm kriJ

gen. In dit vcrhand wil ik er nog eem 

op wi1zen hoe belangrijk het comulta

tiehul·eau. de kinderopvang. her ha-,i'>

ondenviJs en het voortgezet ondcrwij'> 

ziJTl al-, 'vindplaat<,cn' d1cht hij hct ge

zin. 1-let belcid van 'Weer Samen Naar 

SchrJOI' zal ha-,i.,.,cholc11 vaker voor de 

opgave plaatsen om zell cen hchande

lingsplan te maken waarin hulp aan de 

ouders moet worden opgenomen 

Tot slot wil ik wijzen op een paar pe

dagogisch gczicn, zccr bclangnjkc 

doelgroepen voor gezin-,lwleid I let 

zijn jui-,t gccn prohlccmgcz1nncn, llltltlr 

hui-,houdingen die voor de reali"-ring 

van het heleid ecn rol hebhen. In toe

nemende mate WIJrdt ecn heroep ge

doan up opvanggcztnncn en vcr...,chil

lcnde <,oorten van plecggeZ11111en Het 

'-,(llllCil\\'crkcn met de cigcn oudcr-., ViJil 

k1ncleren vraagt een gonic prolc.,.,ione

lc ondcr...,tcuning. lntctT<.,..,Jnt voor gc

zin.,belcid ZIJll de ervanngen met 

'netwcrkplaat'>l ngen l'leegki nderen 

worden dJn opgcvJngcn h111ncn hct ci

gen rwtwcrk van famil1e of kcnni">en 

Dergelijkc plaatsingen drukken cen ho

gc n1atc vJn ~olidtnitcit en vcrJntwoor

ckliJkheid uit, ze vormcn echtcr ook 

ccn uitdaging voor hct ontwtkkclcn VJ!l 

nieuwe vormcn van prolc.,.,ionelc bcge

lciding 
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