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Inleiding

De gemeente Groningen staat, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor een belangrijke
stelselwijziging, waarbij decentralisatie plaatsvindt van verschillende taken van de rijks- en provinciale
overheid naar de gemeenten. Het gaat om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (die het wetsvoorstel ‘Wet werken naar
vermogen’ vervangt) en de nieuwe Jeugdwet. Al deze wetten hebben betrekking op het dagelijkse,
sociale leven van mensen en vallen voor de gemeente in het zogenaamde ‘sociale domein’. De gemeente
Groningen streeft hier naar vernieuwing, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen actief en zo lang
mogelijk zelfstandig meedoet in de samenleving. In de beleidsnotitie ‘Met elkaar voor elkaar, naar een
gebiedsgebonden aanpak van het sociaal domein’ schetst de gemeente Groningen hoe zij in de komende
jaren deze vernieuwing verder vorm wil geven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is één van de
voorzieningen die deel uitmaken van de gebiedsgebonden aanpak (Gemeente Groningen, december
2013).
Met het oog op de verdere ontwikkeling van de gebiedsgebonden aanpak in het algemeen en de CJG’s in
het bijzonder, vindt de gemeente het van groot belang om de (toekomstige) ‘gebruikers’ te betrekken. In
deze context wil zij in gesprek met ouders, om inzicht te krijgen in de voorkeuren, behoeften,
motiveringen, waarderingen en opvattingen die zij hebben over de toekomst van de zorg voor jeugd, en
de verwachtingen die zij daarbij hebben (Sytsma, 2013). Daarnaast stelt de gemeente Groningen vast dat
de psychosociale gezondheid van met name laag opgeleide jongeren aandacht vraagt (Feitenblad
gemeente Groningen, 2012). Men wil psychosociale problematiek vroeg opsporen, zodat verergering kan
worden voorkomen. Voor kwetsbare gezinnen en kinderen is sociale steun vanuit de omgeving een
belangrijke beschermende factor voor het verergeren of het ontstaan van problematiek (zie bijvoorbeeld
Kesselring et. al 2014). (Preventieve) interventies moeten zich dan ook niet alleen richten op de
jeugdigen zelf, maar ook op de ouders en de sociale omgeving. Een vraag die hieruit voortvloeit is: wat
hebben ouders nodig als er sprake is van psychosociale problemen bij hun kind? En wat is (of kan) de rol
van het CJG hierbij (zijn)?
Om het CJG zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners heeft de
gemeente Groningen Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) en de Academische Werkplaats C4Youth
gevraagd een onderzoek uit te voeren. Welke ondersteuning hebben ouders nodig bij opvoedvragen en
opvoedproblemen en welke verwachtingen hebben zij hierbij van het CJG? Daarnaast wil zij ook weten
onder welke omstandigheden en in welke situaties ouders bereid zijn om andere ouders te
ondersteunen bij opvoedvragen en opvoedproblemen. Deze vragen staan centraal in het voorliggende
onderzoeksverslag. In het volgende hoofdstuk worden de doelstellingen uitgewerkt in
onderzoeksvragen. Hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste methode en hoofdstuk 4 de resultaten die dit
heeft opgeleverd. In hoofdstuk 5 worden de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten met elkaar
verbonden in de beantwoording van de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 6 bevat tenslotte de conclusies en
beleidsaanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn in interactie met de gemeente Groningen geformuleerd.
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Doelstelling en onderzoeksvragen

In de vernieuwing van het sociale domein, zoals de gemeente Groningen die voor ogen heeft, is ‘eigen
kracht’ van burgers een belangrijk uitgangspunt. De gemeente staat voor de taak om met minder
financiële middelen vanaf 2015 ondersteuning te bieden aan inwoners die om verschillende redenen
ondersteuning nodig hebben op het gebied van opvoeden en opgroeien. In de beoogde nieuwe situatie
worden de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van inwoners in de ondersteuning van elkaar
maximaal vergroot en gestimuleerd. Eigen kracht en ‘samenredzaamheid’ vormen de basis waarop
(professionele) ondersteuning wordt geboden (gemeente Groningen, december 2013).
De eigen kracht van gezinnen en de ondersteuning door sociale netwerken vormen onderdelen van het
concept van de ‘pedagogische civil society’. In het landelijke programma ‘Allemaal opvoeders’ verkennen
elf Nederlandse gemeenten (waaronder Groningen) hoe informele steun rondom gezinnen versterkt kan
worden. Kesselring et al. (2013) definiëren ten behoeve van dit programma een pedagogische civil
society als volgt: “In een goed functionerende pedagogische civil society bestaat er bij burgers de
attitude om met elkaar in de eigen sociale netwerken en het publieke domein verantwoordelijkheden
rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen, in de vorm van informele wederzijdse steun en
informele sociale controle”. Dichter bij huis geven Plandsoen & Katee (2013) de volgende definitie, met
als doel gemeenteraadsleden te informeren: ‘In een pedagogische civil society zijn meerdere
volwassenen betrokken bij kinderen en jongeren en zijn er rijke sociale netwerken rond het gezin, de
opvang, de school, de buurt of het dorp en het verenigingsleven. Daardoor is er gelegenheid voor
ontplooiing, wordt enthousiasme en perspectief meegegeven en wordt tolerantie geleerd”.
Kesselring et al. (2013) geven invulling aan hun definitie met behulp van 3 a’s: actoren, attitude en acties.
De actoren binnen de pedagogische civil society zijn alle volwassenen die zelf opvoeder zijn of vanuit een
informele rol ondersteuning kunnen bieden als medeopvoeder. De attitude van de actoren kenmerkt
zich door de bereidheid de opvoedingsverantwoordelijkheid te delen. Volgens Weissboard (2000) is dit
geen vanzelfsprekendheid; de nadruk op individualisme in de huidige samenleving staat min of meer
haaks op de notie dat gezinnen baat hebben bij een ondersteunend sociaal netwerk. Een gerelateerde
aanname is het idee dat kinderen uitsluitend een gezinsverantwoordelijkheid zijn en dat overheid en
sociale netwerken alleen moeten ingrijpen als er iets mis gaat. Dit weerhoudt volwassenen mogelijk van
betrokkenheid bij andermans kinderen en creëert angst voor negatieve reacties als ze zich toch met de
opvoeding ‘bemoeien’ (Kesselring et al., 2013, Scales et al., 2004, Weissboard, 2000).
De acties tenslotte hebben betrekking op de rol die actoren binnen de pedagogische civil society kunnen
spelen. Zij kunnen een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van andermans kinderen, zowel
direct – bijvoorbeeld als rolmodel- als indirect door opvoeders te ondersteunen in hun opvoedingstaken.
De gemeente Groningen wil de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners als ingrediënten van
een krachtige pedagogische civil society zoveel mogelijk stimuleren. Om dit te kunnen doen is het
belangrijk om inzicht te hebben in de attitudes, overwegingen en het gedrag van ouders als het gaat om
de opvoeding van kinderen. Wat beweegt hen om al dan niet hulp of ondersteuning te zoeken bij
alledaagse of meer complexe opvoedvragen? En onder welke omstandigheden zijn zij bereid om andere
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ouders te ondersteunen bij hun opvoedingsproblemen? Welke ideeën hebben ouders hierover en welke
belemmeringen ervaren zij hierbij?
In het huidige onderzoek verkennen wij deze vragen door hierover het gesprek aan te gaan met ouders
met verschillende achtergrondkenmerken. We laten ons hierbij inspireren door de 3 a’s van Kesselring
et. al (2013), en gaan uit van ouders en hun sociale netwerk (de actoren), hun attitudes ten aanzien van
ondersteuning vragen en bieden en hun daadwerkelijke gedrag (acties). In het onderstaande worden de
onderzoeksvragen geformuleerd die centraal staan in het huidige onderzoek. De onderzoeksvragen zijn
onderverdeeld in twee thema’s, namelijk hulp vragen en hulp bieden. Het gaat hierbij zowel over het
(inschakelen van het) eigen sociale netwerk als over professionele zorg.
HULP VRAGEN
1. Onder welke omstandigheden zoeken ouders ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen?
2. Van wie willen ouders in welke gevallen, welke vormen van ondersteuning inschakelen bij a)
reguliere opvoedvragen, b) kleinere en c) grotere problemen met hun kinderen?
3. Welke opvattingen hebben ouders over het ontstaan van problemen?
4. Welke opvattingen hebben ouders over het nut van ondersteuning en hulpverlening?
a. Zijn hierin verschillen tussen ouders uit verschillende sociale milieus?
b. Zijn hierin verschillen tussen ouders die al dan niet al eerder met zorg (voor jeugd) in aanraking
zijn geweest?
5. Welke verwachtingen hebben ouders onder verschillende omstandigheden van het lokale CJG?
HULP BIEDEN
1. Onder welke omstandigheden bieden ouders ondersteuning als zij zien dat mensen in hun
(woon)omgeving problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen?
a. Zijn hierin verschillen tussen ouders uit verschillende sociale milieus?
b. Zijn hierin verschillen tussen ouders die al dan niet al eerder met zorg (voor jeugd) in aanraking
zijn geweest?
2. Welke verwachtingen hebben ouders van de wijkgerichte toegang en in het verlengde hiervan het
lokale CJG?
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Methode

In dit onderzoek zijn een kwalitatieve en kwantitatieve methode gecombineerd om de onderzoeksvragen
te beantwoorden, namelijk respectievelijk de focusgroepmethode en vragenlijstonderzoek.
Focusgroepen zijn groepen, bestaande uit 7 tot 10 deelnemers die een zorgvuldig geplande discussie
voeren over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent een omschreven aandachtsgebied
(CBO, 2004). Bij focusgroepen leidt een gespreksleider de discussie doorgaans op basis van een
vragenlijst of ‘topic’ lijst. In dit onderzoek werd het gesprek gevoerd op basis van fictieve, maar wel
realistische casussen, waarbij werd gevarieerd met het type en ernst van de (opvoed)problematiek, en
met de gezinssituatie waarin zich deze problematiek voordoet. Dezelfde vier casussen werden besproken
in drie verschillende focusgroepen. De procedure verliep volgens een aantal stappen, die hieronder
worden beschreven.
3.1 Procedure
In de uitvoering van het onderzoek werden vier stappen doorlopen:
1) Samenstellen van de casussen en ontwikkelen van de vragenlijsten;
2) Afnemen van de vragenlijsten;
3) Uitvoeren van drie focusgroepen met ouders;
4) Vertalen conclusies in beleidsaanbevelingen.
Deze stappen worden hieronder besproken.
1 Samenstellen van de casussen en ontwikkelen van de vragenlijst
Om een goede vragenlijst op te kunnen stellen en goede casussen te kunnen beschrijven werd een
literatuurverkenning1 uitgevoerd en werden twee deskundigen2 geïnterviewd. Op basis van de
informatie die dit opleverde werd bepaald welke factoren een rol spelen bij (het inschakelen) van
opvoedondersteuning, en dus voor dit onderzoek relevant zijn. Factoren die hierbij naar voren kwamen
waren: sociaal-economische-status, etniciteit, kwaliteit van het sociale netwerk, opvattingen over
ondersteuning, over het nut van hulpverlening, en over het ontstaan van problemen, het al dan niet
hebben van (jeugd)zorgervaring en het type en de ernst van de problematiek. Bij elk van deze
onderwerpen werd bekeken welke zich lenen voor vragenlijstonderzoek en welke voor een focusgroep.
Een aantal onderwerpen konden in beide vormen aan de orde worden gesteld.
Vervolgens werden vier casusbeschrijvingen en een vragenlijst opgesteld (zie bijlage 1). Twee casussen
hadden betrekking op hulp vragen (zie bijlage 2a), en twee op hulp bieden (zie bijlage 2b).
2 Afnemen van de vragenlijsten
Op basis van twee cliëntenbestanden van de GGD Groningen werden in totaal 400 ouders/gezinnen
aselect geselecteerd. De helft hiervan had al eerder ervaring met zorg; bij de andere helft was dat niet

1

De Boer (2013), Bot el al. (2013), Bussing et al. (2003), Kesselring (2013), Nanninga (2013), Sourander (2004), Zwaanswijk
(2005).
2
Dit betrof een wijkverpleegkundige uit de jeugdgezondheidszorg en een CJG-coördinator.
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het geval. De ouders die in de groep ‘ervaring met zorg’ vielen, hadden een zogenaamde interventie
gehad bij de GGD met één of meerdere van hun kinderen op één van de volgende terreinen:
-

opvoedingsproblemen;
opvoedingsvaardigheden;
jeugdigenproblematiek;
gezinsproblematiek;
verslaving;
kindermishandeling;
psychosociale ontwikkeling (gesignaleerd probleem).

De ouders die in de groep zonder zorgervaring vielen waren alleen in aanraking geweest met reguliere
preventieve jeugdgezondheidszorg, zoals de consultatiebureaus en schoolartsen.
Deze ouders ontvingen een brief met uitleg over het onderzoek en een vragenlijst via de post. Men kon
kiezen voor het online invullen van de vragenlijst via een inlogcode in de brief, of voor het schriftelijk
invullen van de vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst werden ouders gevraagd of zij deel zouden
willen nemen aan een focusgroep om dieper in te gaan op de onderwerpen die in de vragenlijst
besproken werden. Voor deelname aan de focusgroep bestond een vergoeding in de vorm van een VVVbon van €20,-. Twee weken na verzending van de vragenlijsten werd een herinneringsbrief verstuurd. Dit
leidde uiteindelijk tot een respons van in totaal 32% (129 vragenlijsten). Paragraaf 4.2.1 beschrijft de
kenmerken van respondenten in termen van leeftijd, geboorteland, werksituatie, opleidingsniveau,
zorgervaring, aantal kinderen en moeite met rondkomen van het inkomen. De resultaten van het
vragenlijstonderzoek worden beschreven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.
3 Uitvoeren van de focusgroepen
Op basis van de resultaten van de ingevulde vragenlijsten werden ouders definitief geselecteerd om deel
te nemen aan één van drie focusgroepen, waarbij gevarieerd werd met opleidingsniveau (relatief hoog
versus relatief laag) en het al dan niet hebben van (jeugd)zorgervaring. De beslisregels waren hierbij als
volgt:
Opleidingsniveau
Laag: geen onderwijs, lagere (basis)school of voortgezet onderwijs (als hoogst voltooide opleiding);
Hoog: MBO, HBO of WO.
Zorgervaring
Ouders die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek over het gedrag, de ontwikkeling of de
opvoeding van hun kind contact hebben gehad met een psycholoog, pedagoog, psychiater,
consulent, gehandicaptenzorg, (andere) hulpverlener van een organisatie voor jeugdzorg of het
maatschappelijk werk;
Ouders waarvan het kind ooit een verwijzing of indicatie voor de jeugd-GGZ of een diagnose voor
een psychiatrische aandoening heeft gekregen;
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Ouders die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek over het gedrag, de ontwikkeling of de
opvoeding van hun kind minimaal twee keer contact hebben gehad met een leerkracht, oppas of
leidster van de peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, consultatiebureau,
schoolarts, schoolverpleegkundige of huisarts én een interventie van de GGD hebben gehad.
Aanvankelijk was het de bedoeling om 4 focusgroepen samen te stellen, namelijk bestaande uit ouders
met een 1) laag opleidingsniveau en geen zorgervaring, 2) laag opleidingsniveau en wel zorgervaring, 3)
hoog opleidingsniveau en geen zorgervaring en ouders met een 4) hoog opleidingsniveau en wel
zorgervaring.
Er bleek bij de potentiële deelnemers echter sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met
een relatief hoger opleidingsniveau. Daarnaast bleken er te weinig mensen (namelijk 35) om 4
focusgroepen te plannen, uitgaande van de verwachting dat niet iedereen die in de vragenlijst had
aangegeven te willen deelnemen ook daadwerkelijk zou deelnemen. Om deze redenen werden er
uiteindelijk drie focusgroepen samengesteld:
1. Relatief laag opleidingsniveau, wél zorgervaring;
2. Relatief hoog opleidingsniveau, wél zorgervaring;
3. Relatief hoog opleidingsniveau, geen zorgervaring.
De focusgroepen werden georganiseerd op drie locaties in de stad Groningen. Elke focusgroep werd
begeleid door drie personen: één technisch voorzitter, één ondersteuner en één notulist. De gesprekken
werden, na toestemming van de deelnemers, opgenomen op audio-apparatuur. De verslagen van de
focusgroepbijeenkomsten werden opgesteld op basis van de notulen én de audio-opnames.
De resultaten van de focusgroepen worden beschreven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.
4 Vertalen van de resultaten in beleidsaanbevelingen
De laatste stap in het onderzoek betreft de vertaling van de onderzoeksresultaten en conclusies in de
consequenties voor het gemeentelijk beleid. Er werden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de
10 meest in het oog springende conclusies van dit onderzoek. Dit gebeurde op twee manieren: in de
eerste plaats een gesprek met drie beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen. Daarnaast hebben
twee professionals, afkomstig uit de jeugdgezondheidszorg en de provinciale jeugdzorg, gereageerd op
de resultaten.
3.2 Analyses
Het kwantitatieve deel van het onderzoek is vooral beschrijvend. Soms werd met de Chi-kwadraat toets
bekeken of twee gemiddelden significant van elkaar verschilden. Voor het kwalitatieve deel werden de
onderzoeksverslagen van de drie focusgroepen naast elkaar gezet en geanalyseerd, waarbij de thema’s
hulp vragen en hulp bieden, de casussen en bijbehorende vragen als ordeningsprincipes werden
gebruikt. In de beschrijving van het kwalitatieve deel worden met regelmaat citaten van ouders gebruikt
om het onderzoeksmateriaal te illustreren.
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4

Resultaten

4.1

Kwantitatieve analyses op basis van de vragenlijsten

4.1.1 Respons
In totaal zijn er 400 papieren vragenlijsten verstuurd. Uiteindelijk zijn 129 ingevulde vragenlijsten retour
ontvangen (responspercentage 32%); 23 daarvan werden digitaal aangeleverd en de overige per post.
4.1.2 Kenmerken respondenten
Leeftijd
In tabel 1 wordt de leeftijd van de respondenten in categorieën van 10 jaar aangegeven.
TABEL 1 LEEFTIJD IN CATEGORIEËN
n

(%)

1

(0,8)

> 21 < 31 jaar

12

(9,3)

> 31 < 41 jaar

50

(38,8)

> 41 < 51 jaar

45

(34,9)

> 50 jaar

19

(15,0)

127

(100,0)

jonger dan 20 jaar

Totaal

Nagenoeg driekwart van de respondenten is tussen de 31 en 51 jaar oud. Vijftien procent is
ouder dan 50 jaar, terwijl ruim tien procent jonger is dan 31 jaar. Het geslacht van de
respondenten is onbekend3. In tabel 2 wordt het geboorteland van de respondenten getoond.
TABEL 2 GEBOORTELAND OUDERS
n

(%)

Nederland

98

(78,4)

Suriname

3

(2,4)

Nederlandse Antillen of Aruba

2

(1,6)

Turkije

4

(3,2)

Marokko

4

(3,2)

14

(11.2)

127

(100,0)

ander land
Totaal

3

Omdat er een brief is uitgegaan naar ´de ouders van ….´ en het in de vragenlijst niet is uitgevraagd, is het geslacht
van de respondenten niet bekend.
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Uit tabel 2 blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagde ouders uit Nederland komt. De overige ouders
komen uit een 18-tal andere landen, waarvan Marokko en Turkije het meest vertegenwoordigd zijn met
elk vier ouders.
Tabel 3 toont de werksituatie van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld.
TABEL 3 WERKSITUATIE OUDERS
Werksituatie

n

%

Ik werk betaald 32 uur of meer per week

41

32

Ik werk betaald 20 uur of meer, maar minder dan 32 uur per week

27

21

Ik werk betaald 12 uur of meer, maar minder dan 20 uur per week

7

6

Ik werk betaald minder dan 12 uur per week

5

4

Ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW,VUT, PFU)

2

2

Ik ben werkloos/werkzoekend (ingeschreven bij arbeidsbureau)

11

9

Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG)

6

5

Ik heb een bijstandsuitkering

14

11

Ik ben fulltime huisvrouw/huisman

14

11

Ik volg onderwijs/ik studeer

1

1

Nagenoeg een derde van de ouders heeft voor meer dan 32 uur betaald werk. Ruim een vijfde werkt
meer dan 20 uur, maar minder dan 32 uur. Ruim dertig procent heeft of een bijstandsuitkering of is
werkloos of is fulltime huisman of huisvrouw.
In tabel 4 wordt de opleiding van de ouders versus hun zorgervaring weergegeven (zie hoofdstuk 3
voor de indeling en beslisregels die hierbij werden gehanteerd).
TABEL 4 OPLEIDING VERSUS ZORGERVARING OUDERS
Opleiding

Geen zorgervaring

Wel zorgervaring

Totaal

n

%

n

%

n

%

Laag opgeleid

16

28

41

72

57

100

Hoog opgeleid

41

58

30

42

71

100

Totaal

57

44

71

56

128

100

Uit tabel 4 blijkt dat er een relatief hoog percentage hoog opgeleiden in de steekproef is opgenomen,
ruim 55% heeft minimaal een HBO-opleiding afgerond. Deze verdeling is niet representatief voor het
gemiddelde opleidingsniveau van Nederlanders, waarbij dit percentage HBO-ers op zo’n 30% ligt (CBS,
2012) en het percentage personen dat een wetenschappelijke opleiding heeft gevolgd op 13%. Er zijn
procentueel meer laag opgeleiden dan hoogopgeleiden die zorgervaring hebben (72% versus 42%).
Dit blijkt om een significant verschil te gaan (Chi2 = 11.27, df1, P<0.01). Dit resultaat is in lijn met
eerder onderzoek waaruit blijkt dat SES een belangrijke determinant is voor zorggebruik. Een lagere
SES blijkt geassocieerd met meer gebruik van zorg (Nanninga et. al, 2013).
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Tabel 5 toont het aantal kinderen dat de ouders hebben.
TABEL 5 AANTAL KINDEREN OUDERS
Aantal kinderen

n

%

1 kind

31

24

2 kinderen

63

50

3 kinderen

24

19

4 kinderen

6

5

> 4 kinderen

2

1

127

100

Totaal

Nagenoeg een kwart van de ouders heeft één kind, exact de helft heeft twee kinderen, terwijl
eveneens een kwart meer dan twee kinderen heeft. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan
met kinderen en partner in een huis te wonen (niet in de tabel). Nagenoeg één kwart woont alleen
met één of meer kinderen. Drie personen geven aan niet bij hun kinderen te wonen.
Tabel 6 laat zien in welke mate ouders moeite hebben om met het huishoudensinkomen rond te komen,
afgezet tegen hun opleiding.
TABEL 6 MOEITE MET RONDKOMEN VAN HET INKOMEN VERSUS OPLEIDING
Moeite met rondkomen

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

Totaal

n

%

n

%

n

%

Geen moeite rondkomen

22

39

50

70

72

57

Wel moeite rondkomen

34

61

21

30

55

43

Totaal

56

44

71

56

127

100

Van de ouders geeft 57% aan geen moeite met rondkomen te hebben, 43% heeft dat wél. Dit is een
opvallend hoog percentage. Uit de gezondheidsenquête van de GGD Groningen (2013) blijkt dat in 2012
24% van de respondenten enige tot grote moeite had om rond te komen. Dit was twee jaar eerder, in
2010 dus, 21%. In dit onderzoek blijken meer laag- dan hoogopgeleiden moeite te hebben om met het
huishoudinkomen rond te komen (61 versus 30%). Dit verschil blijkt bij toetsing significant (Chi2 = 12.4,
df 1, p<0.01).
4.1.3

Gebruik van ondersteuning

Aan de ouders is gevraagd bij wie ze hoe vaak per jaar ondersteuning vragen bij de opvoeding van hun
kind(eren). Respondenten konden meerdere categorien aankruisen. Tabel 7 geeft een beeld van het
antwoord op deze vraag.
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TABEL 7 GEBRUIK VAN ADVIES OF PRAKTISCHE HULP BIJ DE OPVOEDING VERSUS OPLEIDING
0 – 10 keer per jaar

> 10 keer per jaar

Vrienden

Opleiding
laag
hoog
n (%)
n (%)
32 (30%)
36 (22%)

Familie

18 (17%)

33 (20%)

4 (11%)

2 (3%)

Ouders

21 (19%)

28 (17%)

10 (29%)

23 (38%)

Buren

16 (15%)

31 (18%)

3 (9%)

1 (2%)

7 (6%)

16 (9%)

6 (17%)

15 (25%)

14 (13%)

23 (14%)

7 (20%)

13 (21%)

108 (100%)

167 (100%)

35 (100%)

61 (100%)

Ondersteuning van:

Andere ouder
Professional

Opleiding
laag
hoog
n (%)
n (%)
5 (14%)
7 (11%)

Uit tabel 7 blijkt dat vrienden het meest vaak worden genoemd als adviesbron als het om een
adviesfrequentie van 0-10 keer per jaar gaat. Daarna volgen familieleden. Ouders komen op de derde
plaats binnen deze categorie. De meeste respondenten die aangaven vaker dan 10 keer per jaar advies
te vragen bij de opvoeding bleken dat bij hun ouders te doen. Professionals nemen hier de tweede plaats
in. Hoog opgeleiden Blijken bij een adviesfrequentie van 0-10 keer per jaar het meest advies van
vrienden, familie en buren te vragen. Laagopgeleiden geven aan frequenter hun ouders om advies te
vragen dan hoogopgeleiden. Bij een adviesfrequentie van meer dan 10 keer per jaar draait dit zich om:
dan vragen hoogopgeleiden frequenter advies van hun ouders dan laagopgeleiden. Bij de frequentie van
meer dan 10 keer per jaar zijn de aantallen relatief laag, waardoor de resultaten indicatief zijn.
In tabel 8 wordt in volgorde van frequentie aangegeven welke adviesbronnen de ouders nog meer
noemen als ze op zoek zijn naar ondersteuning bij de opvoeding van hun kind. Respondenten konden
meerdere bronnen noemen. De lezer dient zich verder te realiseren dat de leeftijd en het soort
problematiek van het kind waarover advies wordt gevraagd op deze keuze van invloed is.
Het consultatiebureau wordt het meest frequent door ouders als adviesbron genoemd. Leerkrachten en
oppassen bij de (buitenschoolse) kinderopvang en peuterspeelzalen zijn eveneens belangrijke bronnen.
Twee-en-twintig (18%) van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld geven aan dat bij (één van) hun
kinderen een psychiatrische diagnose is gesteld. De meest genoemde diagnosen zijn een autisme
spectrum stoornis (n=12) en ADD/ADHD (n=7).
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TABEL 8 ANDERE DOOR OUDERS GENOEMDE ADVIESBRONNEN BIJ VRAGEN OVER OPVOEDING
Advies bron
Consultatiebureau
Buitenschoolse opvang
Kinderopvang
Peuterspeelzaal
GJG/Opvoedtelefoon/OKC/Steunpunt
Schoolarts
Huisarts
Psychiater GGZ
Schoolverpleegkundige
Psycholoog
Schoolmaatschappelijk werk
GGD
Kerk of moskee
Jonx
MEE
ZAT

aantal ouders dat deze bron noemt
31
23
22
14
10
9
8
7
5
4
4
3
2
2
1
0

In tabel 9 wordt aangegeven of het betalen van de eigen bijdrage een rol speelt bij de overweging van
ouders om professionele hulp in te schakelen.
TABEL 9 DE ROL VAN DE EIGEN BIJDRAGE BIJ DE OVERWEGING PROFESSIONELE HULP IN TE SCHAKELEN VERSUS MOEITE OM ROND TE
KOMEN

Speelt eigen bijdrage rol?

Moeite met
rondkomen
n

%

Geen moeite met
rondkomen
n
%

Totaal

Speelt geen rol

36

38

59

62

95

81

Speelt wel een rol

15

65

8

35

23

19

Totaal

52

43

67

57

128

100

n

%

Tabel 9 laat zien dat 19% aangeeft dat de eigen bijdrage een rol speelt bij het al dan niet inschakelen van
professionele zorg. Opvallend is dat 38% van de ouders die aangeven moeite te hebben met het
huishoudeninkomen rond te komen zeggen dat deze eigen bijdrage geen rol speelt bij hun overweging
om professionele hulp in te schakelen. Anderzijds geeft 35% van de ouders die geen moeite hebben om
met het huishouden rond te komen aan dat de eigen bijdrage bij hen wel een rol speelt bij deze
overweging.
Als de rol van de eigen bijdrage wordt afgezet tegen het al of niet hebben van zorgervaring dan blijkt dat
driekwart van de mensen die zorgervaring hebben aangeven dat de eigen bijdrage bij hen een rol speelt
bij de overweging om professionele hulp in te schakelen (zie tabel 10). Zorgervaring blijkt echter bij
toetsing niet significant samen te hangen met de rol die de eigen bijdrage speelt bij deze overweging
(Chi2 = 3,42, df 1, p = 0,065).
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TABEL 10 DE ROL VAN DE EIGEN BIJDRAGE BIJ DE OVERWEGING PROFESSIONELE HULP IN TE SCHAKELEN VERSUS AL OF GEEN
ZORGERVARING

Speelt eigen bijdrage rol?

Geen zorgervaring
n
%

Wel zorgervaring
n
%

n

Totaal
%

Speelt geen rol

45

47

50

53

95

81

Speelt wel een rol

6

26

17

74

23

19

Totaal

51

43

67

57

118

100

Het huidige kabinet schetst een toekomstige samenleving waarin participatie en ‘samenredzaamheid’
van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in
contact met organisaties en overheden. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk uitgaan van hun eigen
kracht en dat zij bij problemen, zoals knelpunten in de opvoeding van hun kinderen, in eerste instantie
inventariseren welke ondersteuning het informele circuit (familie, buren, vrienden, kennissen) kan
bieden voordat de hulp van een professional wordt ingeroepen. In de vragenlijst is daarom een aantal
vragen gesteld om in kaart te brengen welk beeld ouders over hun sociaal netwerk hebben.
In tabel 11 is het opleidingsniveau en het al of niet hebben van zorgervaring van ouders afgezet tegen
hun mening over de contacten die zij met anderen hebben. Zij konden daarbij reageren op een aantal
stellingen met de antwoordkeuzes ‘dat klopt helemaal’, ‘dat klopt ten dele’ en ‘dat klopt helemaal niet’.
In de tabel is het aantal en percentage ouders weergegeven dat op de stellingen het antwoord ‘dat klopt
helemaal’ heeft aangekruist. Hierbij zijn vier groepen gemaakt: Laag-Geen = laag opgeleid en geen
zorgervaring, Laag-Wel = laag opgeleid en wel zorgervaring, Hoog-Geen = hoog opgeleid en geen
zorgervaring, Hoog-Wel = hoog opgeleid en wel zorgervaring.
TABEL 11 CONTACTEN MET ANDEREN VERSUS OPLEIDING: ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIE ‘DAT KLOPT HELEMAAL’
Stelling

LaagGeen
(n=16)
n (%)

LaagWel
(n=41)
n (%)

HoogGeen
(n=41)
n (%)

HoogWel
(n=30)
n (%)

Totaal

n

%

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten

9 (10)

19 (21)

39 (42)

25 (27)

92

75

Er zijn mensen bij wie ik terecht kan

11 (12)

20 (21)

40 (43)

23 (25)

94

79

Er zijn mensen die me goed begrijpen

8 (10)

18 (23)

38 (48)

16 (20)

80

66

Ik maak deel uit van een groep vrienden

9 (14)

9 (14)

30 (47)

16 (25)

64

53

Ik vind sociale contacten belangrijk

9 (9)

26 (27)

35 (37)

26 (27)

96

79

Uit de tabel blijkt dat het percentage hoogopgeleiden dat de stellingen geheel heeft onderschreven
aanmerkelijk hoger ligt dan het percentage laagopgeleiden. Dat geldt voor alle stellingen en in het
bijzonder voor de groep hoogopgeleiden zonder zorgervaring. De stellingen werden het minst
onderschreven binnen de groep laagopgeleiden zonder zorgervaring. Procentueel meer hoogopgeleiden
met zorgervaring onderschreven de stellingen dan laagopgeleiden met zorgervaring.
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In tabel 12 wordt aangegeven of ouders tevreden zijn over de mate van contact dat ze met familie, buren,
vrienden en kennissen hebben. In de tabel zijn uitsluitend de aantallen en percentages ouders
weergegeven die hebben aangegeven dat de ‘meer contact zouden willen’.
TABEL 12 BEHOEFTE AAN CONTACT MET ANDEREN VERSUS ZORGERVARING : ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIE ‘IK ZOU MEER CONTACT
WILLEN’
Soort contact

Geen zorgervaring
(n=57)
n
%

Wel zorgervaring
(n=71)
n
%

Totaal
n

%

Contact met familie

4

7

16

25

20

17

Contact met buren

6

11

9

13

15

12

Contact met vrienden

6

11

14

21

20

17

Contact met kennissen

2

4

8

12

10

8

Tabel 12 laat zien dat er procentueel meer mensen met zorgervaring aangeven meer contact met familie,
buren, vrienden en kennissen te willen dan mensen zonder zorgervaring.
Vervolgens is gekeken of deze behoefte aan contact verschilt tussen hoog- en laagopgeleiden. Tabel 13
toont dit eventuele verschil.
TABEL 13 BEHOEFTE AAN CONTACT MET ANDEREN VERSUS OPLEIDING : ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIE ‘IK ZOU MEER CONTACT
WILLEN’
Soort contact

Laag opgeleid
(n=57)
n
%

Hoog opgeleid
(n=71)
n
%

Totaal
n

%

Contact met familie

9

18

11

16

20

17

Contact met buren

5

10

10

15

15

12

Contact met vrienden

9

18

11

16

20

17

Contact met kennissen

3

6

7

10

10

8

Procentueel meer hoogopgeleiden hebben aangegeven meer contact met buren, evenals met kennissen
te willen hebben. In tabel 14 zijn opleiding en zorgervaring samengevoegd.
TABEL 14 BEHOEFTE AAN CONTACT MET ANDEREN VERSUS OPLEIDING EN ZORGERVARING: ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIE
‘IK ZOU MEER CONTACT WILLEN’
Soort contact

LaagGeen
(n=16)
n (%)

LaagWel
(n=41)
n (%)

HoogGeen
(n=41)
n (%)

HoogWel
(n=30)
n (%)

Totaal

n

%

Contact met familie

1 (7)

8 (23)

3 (8)

8 (28)

20

17

Contact met buren

1 (8)

4 (10)

5 (13)

5 (17)

15

12

Contact met vrienden

2 (14)

7 (19)

4 (10)

7 (24)

20

17

Contact met kennissen

0 (0)

3 (8)

2 (5)

5 (17)

10

8

15

Uit de tabel blijkt dat procentueel meer hoogopgeleiden met zorgervaring meer contact zouden willen
dan personen uit de andere categorieën. Procentueel een klein aantal laagopgeleiden zonder
zorgervaring gaf aan meer contact te willen.
4.1.4 Opvattingen over ondersteuning
Aan de ouders is gevraagd bij wie ze te rade gaan indien er iets niet goed gaat met de opvoeding van
(één van) hun kinderen en of daar een zekere volgorde in aan te brengen valt. In tabel 15 worden de
antwoorden op deze vraag weergegeven, gekoppeld aan het opleidingsniveau, terwijl deze in tabel 16
tegen zorgervaring worden afgezet.
TABEL 15 WAT DOEN LAAG- EN HOOGOPGELEIDEN ALS ER IETS NIET GOED GAAT MET DE OPVOEDING?
Laag opgeleid
(n=57)
n
%

Hoog opgeleid
(n=71)
n
%

n

%

vraag ik liever eerst advies van familie

18

33

28

42

46

38

vraag ik liever eerst advies van kennissen en buren

8

15

16

25

24

21

vraag ik liever eerst advies van een professional

11

20

16

25

27

23

los ik dit altijd zelf op, heb nooit hulp nodig bij opvoeding

12

22

9

14

21

18

dit hangt van de opvoedingsproblematiek af

20

37

41

63

61

51

Als er iets niet goed gaat met de opvoeding:

Totaal

Uit tabel 15 blijkt dat een groter percentage hoger opgeleiden advies aan derden vraagt (ongeacht of dit
het informele circuit of een professional betreft), terwijl een groter percentage lager opgeleiden
aangeeft nooit hulp nodig te hebben en altijd alles zelf op te lossen. Bij toetsing blijkt het echter niet om
een significant verschil te gaan (Chi2 = 1.33, df 1, NS). Een significant groter aantal hoogopgeleiden geeft
aan dat het afhangt van de opvoedingsproblematiek of ze advies of hulp inroepen (Chi2 = 8.01, df 1, p
<0.01).
TABEL 16 WAT DOEN OUDERS MET EN ZONDER ZORGERVARING ALS ER IETS NIET GOED GAAT MET DE OPVOEDING?
Geen
zorgervaring
(n=57)
n
%

Wel
zorgervaring
(n=71)
n
%

n

%

vraag ik liever eerst advies van familie

23

43

23

34

46

38

vraag ik liever eerst advies van kennissen en buren

15

28

9

14

24

21

vraag ik liever eerst advies van een professional

7

13

20

30

27

23

los ik dit altijd zelf op, heb nooit hulp nodig bij opvoeding

11

20

10

16

21

18

dit hangt van de opvoedingsproblematiek af

28

52

33

51

61

51

Als er iets niet goed gaat met de opvoeding:

Totaal

Tabel 16 laat zien dat mensen zonder zorgervaring bij opvoedingsproblemen eerder te rade gaan bij
familie, kennissen en buren dan ouders met zorgervaring, terwijl mensen met zorgervaring eerder de
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hulp van een professional inroepen. Dit laatste verschil blijkt bij toetsing significant (Chi2 = 4.89, df 1,
p<0.05).
In tabel 17 zijn zorgervaring en opleiding samengevoegd.
TABEL 17 WAT DOEN OUDERS UIT VIER CATEGORIEËN OPLEIDING/ZORGERVARING ALS ER IETS NIET GOED GAAT MET DE OPVOEDING?
Wat doen als iets niet goed gaat?

LaagGeen
(n=16)
n (%)

LaagWel
(n=41)
n (%)

HoogGeen
(n=41)
n (%)

HoogWel
(n=30)
n (%)

Totaal

n

%

vraag liever eerst advies familie

6 (43)

12 (30)

17 (44)

11 (24)

46

38

vraag liever eerst advies kennissen/buren

2 (15)

6 (15)

13 (33)

3 (12)

24

21

vraag liever eerst advies professional

1 (7)

10 (25)

6 (15)

10 (39)

27

23

los altijd zelf op, heb nooit hulp nodig

4 (27)

8 (21)

7 (18)

2 (8)

21

18

hangt van opvoedingsproblematiek af

5 (36)

15 (38)

23 (58)

18 (72)

61

51

Opvallend is dat er procentueel veel hoogopgeleiden met zorgervaring liever eerst een advies aan een
professional vragen. Echter, ook in deze tabel zijn de aantallen klein en kunnen geen betrouwbare
conclusies worden getrokken.
Indien mensen hadden aangekruist dat het van de opvoedingsproblematiek afhing of en bij wie ze advies
zouden vragen werden ze om een korte toelichting gevraagd. Samenvattend gingen de opmerkingen
over:
het feit dat veel ouders bij lichtere problematiek meestal eerder een beroep op het informele circuit
dan op een professional doen;
dat de specificiteit en de duur van de problematiek die keuze mede bepalen;
dat leerkrachten een belangrijke functie hebben tussen het informele circuit en de professionele
hulpverlening in.
In tabel 18 en 19 wordt de reactie van ouders op een aantal stellingen over het hulp vragen en hulp
bieden bij (problemen met) de opvoeding van kinderen getoond. Hierin zijn uitsluitend de aantallen en
percentages ouders opgenomen die de stellingen onderschreven (het eens met de stelling waren). In
tabel 18 zijn de reacties afgezet tegen het opleidingsniveau; in tabel 19 tegen de zorgervaring.
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TABEL 18 REACTIE VAN HOOG EN LAAG OPGELEIDE OUDERS OP EEN AANTAL STELLINGEN (ALLEEN ZIJ DIE DE STELLING ONDERSCHRIJVEN)
Laag
opgeleid
(n=57)
n
%

Hoog
opgeleid
(n=71)
n
%

n

%

ik probeer zo lang mogelijk geen professionele hulp in te schakelen

27

49

33

49

60

49

ik schaam me ervoor professionele hulp in te schakelen

7

13

2

3

9

7

ik schaam me ervoor buren of kennissen te raadplegen

12

22

7

10

19

16

ik weet zelf wat mijn kinderen nodig hebben om stabiel op te groeien

37

69

43

65

80

67

ik heb niet zoveel vertrouwen in professionele hulp

7

13

4

6

11

9

professionele hulp ziet een weet dingen waar ik zelf nooit aan denk

35

63

50

77

85

71

ga ik naar een professional, weet ik meestal van tevoren wat ze zeggen

10

18

14

22

24

20

bij problemen zou ik eerst hulp moeten vragen van familie/kennissen

15

27

24

36

39

32

bij problemen zou ik eerst hulp moeten vragen van een professional

11

20

9

14

20

17

als er problemen met mijn kinderen zijn zie ik dat vaak later dan anderen

6

11

1

2

7

6

ik vind professionele hulpverlening nogal betuttelend

2

4

9

14

11

10

problemen bij een kind is eerder toeval dan tekortschieten opvoeding

13

24

6

9

19

16

de invloed van ouders op voorkomen van problemen kinderen is beperkt

5

9

5

8

10

8

als ik zie dat andere ouder problemen heeft ben ik bereid erover te praten

31

57

57

84

88

72

als ik zie dat andere ouder problemen heeft bemoei ik me daar niet mee

32

60

42

62

74

61

Stellingen:

Totaal

Uit tabel 18 blijkt dat er procentueel meer lager dan hoger opgeleiden schaamte ervaren om kennissen
of buren te raadplegen of professionele hulp in te schakelen. Voorts valt op dat procentueel meer hoog
opgeleiden aangeven professionele hulpverlening betuttelend te vinden. Onder de laag opgeleiden zijn
procentueel meer ouders die problematiek bij kinderen aan toeval toeschrijven dan onder hoog
opgeleiden. Desalniettemin zijn er procentueel meer laag opgeleide ouders die aangeven bij
opvoedingsproblematiek als eerste een professional in te willen schakelen. En bij hoogopgeleide ouders
lijkt de bereidheid om met andere ouders in gesprek te treden als problemen worden gesignaleerd
groter te zijn dan bij laag opgeleiden.
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TABEL 19 REACTIE VAN OUDERS MET EN ZONDER ZORGERVARING OP EEN AANTAL STELLINGEN (ALLEEN ZIJ DIE DE STELLING
ONDERSCHRIJVEN)
Geen
zorgervaring
(n=57)

Wel
zorgervaring
(n=71)

n

%

n

%

n

%

ik probeer zo lang mogelijk geen professionele hulp in te schakelen

27

50

33

49

60

49

ik schaam me ervoor professionele hulp in te schakelen

3

6

6

9

9

7

ik schaam me ervoor buren of kennissen te raadplegen

5

9

14

21

19

16

ik weet zelf wat mijn kinderen nodig hebben om stabiel op te groeien

41

76

39

59

80

67

ik heb niet zoveel vertrouwen in professionele hulp

4

8

7

10

11

9

professionele hulp ziet een weet dingen waar ik zelf nooit aan denk

33

64

52

77

85

71

als ik naar een professional ga, weet ik meestal van tevoren wat ze zeggen

10

19

14

20

24

20

bij problemen zou ik eerst hulp moeten vragen van familie/kennissen

21

39

18

26

39

32

bij problemen zou ik eerst hulp moeten vragen van een professional

5

9

15

22

20

17

als er problemen met mijn kinderen zijn zie ik dat vaak later dan anderen

0

0

7

10

7

6

ik vind professionele hulpverlening nogal betuttelend

7

14

4

6

11

10

problemen bij een kind is eerder toeval dan tekortschieten opvoeding

6

11

13

19

19

16

de invloed van ouders op voorkomen van problemen kinderen is beperkt

3

6

7

10

10

8

als ik zie dat andere ouder problemen heeft ben ik bereid erover te praten

43

78

45

67

88

72

als ik zie dat andere ouder problemen heeft bemoei ik me daar niet mee

35

65

39

58

74

61

Stellingen:

Totaal

Uit tabel 19 blijkt dat meer ouders met zorgervaring dan zonder zorgervaring zich ervoor schamen om bij
opvoedingsproblemen contact met buren of kennissen op te nemen. Binnen de laatste groep zijn echter
wel procentueel meer ouders die aangeven dat ze bij deze problemen eerst hulp zouden moeten vragen
van kennissen en familie dan in de groep met zorgervaring. Ook valt op dat er procentueel meer ouders
met dan zonder zorgervaring aangeven dat ze problemen bij hun kinderen vaak later zien dan anderen.

19

4.2

Kwalitatieve analyses op basis van de focusgroepen

4.2.1 Respons en kenmerken respondenten
De deelname aan de focusgroep werd bevestigd via een e-mail met datum, tijd en locatie. Voor de eerste
focusgroepbijeenkomst, die plaatsvond op 20 januari 2014, werden op deze manier 8 mensen
uitgenodigd. Uiteindelijk verschenen op deze avond echter slechts twee mensen. Om herhaling van deze
tegenvallende opkomst te voorkomen werden de deelnemers voor de volgende twee focusgroepen
enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst gebeld en om bevestiging van hun komst gevraagd. Deze
werkwijze resulteerde in 8 deelnemers op de tweede focusgroepbijeenkomst (op 23 januari 2014) en 6
deelnemers op de derde (op 29 januari 2014). De uiteindelijk respons bij de focusgroepen was 46% (16
deelnemers). De deelnemers waren op één man na (groep 2) allemaal vrouw.
4.2.2 Twee casussen over het thema ‘Hulp vragen’
In de drie focusgroepen werden twee casussen rond het thema ‘Hulp vragen’ besproken. Bij beide
casussen waren dezelfde vragen leidraad voor het gesprek (zie bijlage 2a). In de praktijk bleek dat niet
alle vragen in elke focusgroep even uitgebreid behandeld konden worden. Daarnaast bleken de
antwoorden en reacties op de vragen bij de twee casussen veel overeenstemming te vertonen. Tenslotte
bleken de verschillen in de antwoorden en reacties tussen de focusgroepen niet zodanig groot, dat een
aparte beschrijving per focusgroep gerechtvaardigd is.
Mede vanwege de overzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om de resultaten voor beide casussen én
de drie focusgroepen gezamenlijk te beschrijven. Op een aantal punten waren er wel duidelijke
verschillen in antwoorden en reacties, tussen de casussen dan wel tussen de focusgroepen, deze worden
in onderstaand dit specifiek aangegeven.
Casus 1 Het driftige kind van 8 jaar
U bent de ouder van een zoon van 8 jaar. Tijdens de ’10 minuten-gesprekken’ op de basisschool geeft de
juf aan dat uw kind in de klas regelmatig boos en zelfs driftig wordt als zaken niet gaan zoals hij wil. Dit
maakt hem bij zijn klasgenootjes niet erg populair, waardoor hij soms wat buiten de groep komt te staan.
Eigenlijk is dit niet helemaal nieuw voor u, want thuis heeft uw zoon ook regelmatig driftbuien. Wat zou
uw reactie zijn?
Casus 2: Puber met vage lichamelijke klachten
U bent de ouder van een dochter van 16 jaar, 3e klas middelbare school. Uw dochter is de laatste
maanden vaak thuis van school met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of moeheid. Zij lijkt
niet lekker in haar vel te zitten, maar geeft zelf aan dat er, behalve de lichamelijke klachten, verder niets
aan de hand is. U bent al twee keer met haar bij de huisarts geweest maar die heeft geen aanwijzingen
voor een lichamelijke oorzaak van de klachten. Wat zou u doen?
4.2.2.1 Aanzien of hulp zoeken
Bij dit thema stond één vraag centraal:
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1. Ziet u het aan in de hoop of verwachting dat het zich in de loop van de tijd vanzelf oplost? Of denkt u
dat u op de één of andere manier hulp moet inschakelen?
In alle drie de focusgroepen én bij beide casussen kwam een vergelijkbaar patroon naar voren:
De situatie wordt eerst met het kind besproken. De volgende stap van de ouder is een bespreking met
school. Hiervoor werden verschillende opties genoemd. Op de basisschool kan dit via de ‘juf’ of
onderwijzer of via het ‘koffie-uurtje’; op de middelbare school via de mentor, vertrouwenspersoon of
een ‘BAT’ (begeleidings advies team). Als men er via de school niet uit komt, dan gaat men zélf verder
met hulp zoeken. Hier worden dan vooral de huisarts of een ‘organisatie voor jeugdzorg’ genoemd.
4.2.2.2 Erkenning, schaamte, drempel om hulp te zoeken
Bij dit thema stonden drie vragen centraal:
2. Zou u het moeilijk vinden om te erkennen / aan uzelf toe te geven dat u een probleem heeft met uw
kind?
3. Zou u zich ervoor schamen, bijvoorbeeld voor andere ouders van school?
4. Zou de gedachte bij u opkomen dat dit probleem misschien te maken heeft met uw opvoeding?
De meeste ouders voelen zich wel wat ongemakkelijk met de problemen van het kind: “Je wilt dat je een
normaal kind hebt dat alle anderen ook normaal vinden”. De meeste ouders vragen zich inderdaad af in
hoeverre het aan de eigen opvoeding ligt. Schuldgevoel was vroeger minder aan de orde. “Nu denk je
dat elke misstap die je kind zet je eigen fout is. Dat wordt bevestigd op tv met opvoedprogramma’s”.
Hier komt nog bij dat er blijkbaar in de beleving van veel ouders een norm geldt dat alles vooral perfect
moet zijn: “Er heerst soms een sfeer dat het ‘not done’ is om toe te geven dat je het even niet kan/of
weet. Je moet een leuk netwerk hebben, werken, een leuk leven hebben enzovoort. Het beeld dat naar
buiten getoond wordt is dat kinderen altijd vrolijk zijn en dat moeders alles goed voor elkaar hebben. En
daardoor praat je minder over problemen als die er zijn. Sommige ouders praten er wél over met
mensen die dichtbij staan en het kind ook van een andere kant kennen, zoals een vriendin, partner of expartner. Het gevoel dat je faalt, belemmert je in het zoeken van hulp. Je geeft ermee aan dat je het niet
zelf kan”.
Men ervaart het als een risico dat het kind snel een stempel krijgt. Daarom is men geneigd kleine
stapjes te zetten en niet gelijk naar professionele hulpverlening te stappen: “Als je Googelt kom je al
gauw bij Elker uit”.
Als iemand anders zegt dat het kind probleemgedrag vertoont dan blijkt de schaamte groter te zijn en
heeft men de neiging om sneller hulp zoeken: “De school meldde mij dat mijn kind problemen had. Ik
schrok me dood”.
Enkele ouders hebben de ervaring dat hun opleidingsniveau blijkbaar van invloed is als men
professionele hulp probeert in te schakelen. Bij het aanvragen van huishoudelijke hulp heeft een
deelnemer bijvoorbeeld meegemaakt dat het oordeel was: mevrouw is academisch geschoold dus die
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kan het zelf wel redden. Sommige ouders geven inderdaad aan dat zij niet snel aan zullen kloppen voor
hulp; ze vinden dat zij het, met hun opleidingsniveau, zelf moeten kunnen behappen. Eén ouder
waarschuwt echter voor deze aanname: “Er gaat ook heel veel mis bij hoogopgeleide gezinnen”.
4.2.2.3 Hulp zoeken
Bij dit thema stond één samengestelde vraag centraal:
5. Stel, u heeft besloten dat u behoefte heeft aan advies van iemand, zou u dat dan eerder in uw eigen
sociale omgeving zoeken of bij professionele hulp?
Als in de eigen sociale omgeving: eerst bij familie, bij vriend(in), of bij kennis of buurman/-vrouw?
Als toch liever een professional, aan wie denkt u?
Zoals op de vorige pagina al werd vastgesteld is school is voor vrijwel alle ouders de eerste stap op zoek
naar hulp. School wordt ervaren als het meest laagdrempelig. Dit geldt zeker voor de groep met
zorgervaring (2): “Het liefst heb ik iemand op school waar ik naar toe kan”. School heeft een belangrijke
signaleringsfunctie. De ervaringen zijn in deze ‘zorgervaringsgroep’ overigens lang niet altijd positief:
“School doet niks in onze zoektocht”, en “School signaleert en gaf ons het gevoel dat mijn kind niet deugt.
Ik ben acht jaar lang na het 10-minuten gesprek verdrietig naar huis gegaan”. “Op school zeggen ze al
gauw dat je wat moet doen aan het probleemgedrag van je kind, terwijl het in de klas moet gebeuren.
Klassen zijn ontzettend druk geworden”.
Eén van de ouders uit de focusgroep met zorgervaring (2) geeft aan dat zij zou willen dat er in of op
school een professional is die zicht heeft op de problemen en die goed kan verwijzen: “Een professional
waar een team achter zit, dat goed samenwerkt”.
In de hoger opgeleide groepen (2 en 3) worden vaker personen uit de directe omgeving genoemd als
gesprekspartners bij problemen, zoals vriendinnen, moeders of bekenden die een beroep hebben in de
zorg voor jeugd. Ook worden familie of vrienden te hulp gevraagd die wél goed met het kind kunnen
praten. “Ik had vroeger zelf ook een tante waar ik veel meer tegen zei dan tegen mijn moeder”.
Praten met familie is overigens niet altijd een optie. “Ik hou het liever weg bij mijn familie. Ik heb goede
band met ze, maar ze hoeven niet alles te weten. Ze kijken anders, ze houden ook van mijn dochter en
zeggen ‘die lieverd komt er wel’, met andere woorden: onderschatten de problemen”.
Ook een prettige woonbuurt kan een positieve rol spelen. “Ik heb allemaal buren waar ik goed mee op
kan schieten, ze hebben kinderen in dezelfde leeftijd. We praten makkelijk over onze kinderen als het
even niet goed gaat”. “Het is ook afhankelijk van hoe je zelf bent, ik ben er open en eerlijk over als het
even iets minder gaat en dan krijg je dat ook terug”.
Na de school en eventueel het eigen sociale netwerk is de tweede logische stap de huisarts. Men
verwacht van de huisarts een advies over waar men terecht kan. Door een huisarts voelt men zich
gesteund, men voelt het als gedeelde verantwoordelijkheid. Bij vrienden gaat het meer om advies
vragen.
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Tenslotte wordt zoeken op internet regelmatig genoemd als bron van hulp.
4.2.2.4 Wijkcentrum/ Centrum voor Jeugd en Gezin
Bij dit thema werd door de voorzitter eerst een korte introductie gegeven:
“De gemeente denkt erover om ondersteuning of hulp bij de opvoeding te organiseren via een wijk- of
buurtcentrum. In dit buurtcentrum wordt dan ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
consultatiebureau gehuisvest. U kunt hier zo binnenlopen, maar kunt ook bellen om eerst een afspraak
te maken. U vertelt dan in eerste instantie uw verhaal aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is goed op de
hoogte van alle vormen van hulp, zorg en ondersteuning die er zijn. Op basis van dit gesprek besluit u
dan samen met deze vrijwilliger wat u het beste kunt doen met uw ‘probleem’.
Vervolgens stonden de volgende drie vragen centraal in het gesprek:
6. Kan u zich voorstellen dat u met het in de casus geschetste probleem naar een dergelijk
buurtcentrum zou kunnen gaan?
7. Hoe zou u het vinden als u daar in eerste instantie door een vrijwilliger zou worden geholpen? Maakt
het wat uit of u deze persoon al kent, bijvoorbeeld omdat hij/zij actief is in de buurt of op school?
8. Zou het anders voor u zijn als het eerste gesprek in het buurtcentrum met een professional zou zijn?
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Deelnemers weten vaak heel weinig van het CJG af en vragen zich af waarom dat zich niet beter
profileert: “Waarom vertellen ze er niet meer over op scholen? “.
Deelnemers geven aan, ook na uitleg over het hoe en waarom van het CJG, er niet zo snel heen te zullen
gaan. Dit geldt nog iets vaker voor de lager opgeleide ouders uit focusgroep 1 (n=2):
“Ik zou niet zo gauw binnenlopen. Ik zou het fijner vind om te bellen. Ze kunnen me de mogelijkheden
dan uitleggen. Ik zou bellen voor advies en dan verder geholpen willen worden. Er heen moeten is wel
een drempel. Als je er heen gaat geef je toe dat je kind iets heeft dat niet acceptabel is. Bellen is
anoniem”.
Sommige ouders kennen het CJG wél: “In de nieuwsbrief van de basisschool werd genoemd dat er een
spreekuur is van de GGD verpleegkundige. Daar hebben we het wel over gehad, misschien zijn we zelfs
wel eens geweest. In ieder geval had ik wel het gevoel dat je daar terecht kon als er iets was. Je kunt ook
een aantal gesprekken met een wijkverpleegkundige hebben”.
Een aantal ouders heeft het gevoel dat het erg op peuters gericht is en niet op oudere kinderen. Andere
ouders weten wél dat het CJG ook voor oudere kinderen is. Een aantal ouders zou wel naar een CJG
willen gaan als er ook hulp geboden zou worden aan ouders met puberende kinderen. Om tips te krijgen
en mogelijkheden te verkennen. Kanttekening hierbij is wel dat als jongeren eenmaal op de middelbare
school zitten het contact in de wijk minder wordt. Bij jongere kinderen speelt alles zich af in de wijk.
Daarom vinden de meeste ouders dat bij problemen met pubers de ingang via school meer voor de hand
ligt.
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Vrijwilliger?
Veel ouders geven aan het onprettig vinden om door een vrijwilliger geholpen te worden. ”Ik wil wél dat
daar iemand zit met een opleiding”. Bovendien vraagt men zich af of je van een vrijwilliger kan
verwachten dat ze zware problematiek ook aan kunnen: “Geholpen worden door een vrijwilliger is niet
privé genoeg en zo iemand leert misschien niet dat je daar niet over mag praten met anderen.
Bovendien vind je niet zo gemakkelijk goed opgeleide vrijwilligers. Ook is er het risico dat er steeds
andere vrijwilligers zijn omdat ze weinig uren per week willen werken. Dan krijg je niet de kans om een
band op te bouwen en dat is wél belangrijk”.
Andere ouders geven aan dat vrijwilliger of professional voor hen weinig uit maakt: “Je ziet toch niet aan
iemand of het een vrijwilliger of professional is? Een goed gesprek is een goed gesprek. Een vrijwilliger
met veel eigen ervaring is misschien wel beter dan iemand die ervoor gestudeerd heeft. Dus het hangt
van de vrijwilliger af. Maar het moet dus wel iemand zijn met een deskundige achtergrond”.
Bij de hoger opgeleide ouders met zorgervaring (groep 2) geeft men aan dat je in hun situatie niet meer
genoeg hebt aan advies: “Zorgen maken dat is dan al geweest en dan wil je niet naar een vrijwilliger.” De
gemeente wil graag dat vrijwilligers de plek van professionals innemen. Maar dat lijkt deze ouders geen
goed idee; ze hebben weinig vertrouwen in het oordeel van deze persoon. “Je krijgt dan bijvoorbeeld het
advies dat je kind er wel overheen zal groeien”.
Een aantal ouders uit de hoger opgeleide groep, zonder zorgervaring (3) geeft aan (zeer) goede
ervaringen te hebben bij het CJG in Beijum, waar ze een jaar lang de functie van ‘de nieuwe buurvrouw’
hadden: “Deze vrouw had een maatschappelijke en sociale functie en had als doel om de drempel naar
het CJG lager te maken. Ze kwam bij mensen thuis. Ze maakte de stap naar het CJG en anderen
organisaties. Dat werkte heel goed, maar helaas is nu de subsidie op. Ze was in de wijk en op school. Ze
kon goed inschatten wie het nodig hadden en kwam ook bij de ouders die de problemen binnen de deur
hielden. Nu is het CJG weer meer gesloten. Het was ideaal, ze had ook een eigen telefoonnummer”.
4.2.3 Twee casussen over het thema ‘Hulp bieden’
In de focusgroepen werden ook twee casussen rond het thema ‘Hulp bieden’ besproken. Ook hier waren
bij beide casussen dezelfde vragen leidraad voor het gesprek (zie bijlage 2a). Net als in de vorige
paragraaf worden de resultaten voor beide casussen én de drie focusgroepen tegelijk beschreven. Daar
waar er sprake was van duidelijke verschillen in antwoorden en reacties tussen de casussen dan wel
tussen de focusgroepen, wordt dit ook hier specifiek aangegeven.
Casus 3: Jonge moeder kan het gezin niet aan
Een aantal huizen verderop in de straat woont een jong gezin met een baby, een peuter van 4 jaar en
een kind van 7 jaar. De ouders zijn rond de 25 jaar en wonen ongeveer 1,5 jaar in jullie straat. Jullie
maken af en toe een praatje op straat. De vader van het gezin heeft een baan als postbode, de moeder is
huisvrouw. Het gezin maakt een rommelige indruk, ze hebben het financieel niet breed en de kinderen
zien er soms wat onverzorgd uit. Ook huis en tuin worden niet heel goed onderhouden. De tuin ligt vol
met hondenpoep; hier wordt in de buurt over geklaagd. U heeft het gevoel dat met name de moeder wel
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wat advies zou kunnen gebruiken; zij lijkt het moeilijk te hebben om haar gezin op orde te houden en
lijkt ook niet heel vaardig in de opvoeding van de kinderen.
Casus 4: De gescheiden buurtgenoot
U bent een ouder met drie kinderen, waarvan één nog op de basisschool. Een moeder van een vriendje
van uw jongste kind, waar u weleens een praatje mee maakt, is sinds een jaar gescheiden. De zoons van
11 en 8 jaar wonen bij haar en hebben een omgangsregeling met de vader. Van horen zeggen weet u
dat de scheiding nogal heftig was. Deze vrouw heeft zichtbaar moeite haar leven weer op het spoor te
krijgen en het huishouden te combineren met het werk. Beide zoons zijn energiek, nogal druk en komen
regelmatig in de problemen. De oudste zoon wordt er op school regelmatig uitgestuurd. De jongste zoon
pest wel eens kinderen in de speeltuin op de hoek.
4.2.3.1 Aanzien of actie ondernemen
Bij dit thema stonden twee vragen centraal:
1. Ziet u het aan in de hoop of verwachting dat het zich in de loop van de tijd vanzelf oplost? Of vindt u
dat u op de één of andere manier iets zou moeten doen voor/met dit gezin?
2. Maakt het verschil als u het gezin waarom het gaat al langer en beter zou kennen? En wat als het
familie van u is?
De meeste ouders zijn in eerste instantie terughoudend in het contact zoeken met buurtgenoten, of –
gezinnen, waarvan het vermoeden bestaat dat er problemen zijn. Men beroept zich hierbij vaak op het
normatieve; iedereen is vrij om te leven en het huishouden te voeren zoals men zelf graag wil. Men wil
absoluut niet de indruk wekken bemoeizuchtig te zijn. Deze situatie verandert radicaal op het moment
dat men zich zorgen maakt over het welzijn van de kinderen. Als dit het geval is heeft men plotseling veel
meer de neiging om initiatief te nemen. Men zou dan bijvoorbeeld eerst contactleggen door een praatje
te maken en zo te proberen het vertrouwen te krijgen. Als er al eerder contact is geweest, dan is het ook
makkelijker om hulp te bieden op het moment dat het nodig is.
Of men het wél doet hangt ook af van de toegankelijkheid van deze persoon. Conclusie: men ziet de
problemen, houdt het in de gaten en als er iets aan de hand is dan wordt er ingegrepen. Dit geldt nog in
sterkere mate als men het vermoeden heeft dat de kinderen slecht behandeld worden.
Geen actie/ normen
Mensen die niet zo snel actie zouden ondernemen beroepen zich op het normatieve: “Hoe weet je dat ze
het niet aankan? Wie bepaalt wat troep is? Opvoeden is een gevoelig onderwerp. Daar ga ik me nooit
mee bemoeien. Er wordt veel geroddeld. Wie ben ik om te oordelen?” .
Deze mensen geven soms ook aan geïrriteerd te raken van goedbedoelde adviezen: “Ik vraag wel advies
als dat nodig is maar hoef het niet ongevraagd te hebben”.
Wel actie
Mensen die wel geneigd zijn om actie te ondernemen proberen eerst op het schoolplein of op straat een
praatje te maken. En dan zou men voorzichtig wel iets loslaten over wat er gezegd wordt in de buurt. Of
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gewoon een praatje op straat, kijken of men iets dichterbij kan komen. Bijvoorbeeld door te vragen:
“Hoe gaat het met je kinderen?”. Het gaat volgens de deelnemers om contact leggen en het vertrouwen
te krijgen. Als je al contact hebt is het makkelijker. Het maakt ook veel uit of het om een man of een
vrouw gaat. Een man maakt eerder contact met een vader. De man zal zich niet zo snel met de moeder
‘bemoeien’.
Als iemand overstuur aanbelt zouden alle deelnemers hulp bieden.
4.2.3.2 Hulp bieden
Bij dit thema stonden de volgende vragen centraal:
3. Denkt u dat u deze mensen (of één van beiden) op de één of andere manier zou kunnen helpen?
4. Denkt u dat deze mensen uw hulp of ‘bemoeienis’ zouden accepteren? In hoeverre ervaart u een
drempel om daadwerkelijk contact te zoeken en te gaan helpen? Zou u initiatief nemen?
5. Zou u bereid zijn om iets de doen voor deze mensen als zij u zouden vragen? Bijvoorbeeld advies
over de tuin? Of een uurtje oppassen op de baby of één van de kinderen?
6. Wat zou u doen als de moeder overstuur bij u zou aanbellen met een verward verhaal? Zou u haar
binnen vragen? Of zou u ‘de boot een beetje afhouden’?
Mensen die al wat ouder zijn en wat meer meegemaakt hebben, zijn eerder bereid om actie te
ondernemen. Omdat ze beter snappen dat alles niet altijd loopt zoals je wenst in het leven.
De meeste mensen geven aan best bereid te zijn om iets te doen, al was het maar adviseren: “Ik denk
dat je altijd wel iemand kunt helpen, ook al bied je alleen maar een luisterend oor of de hond uitlaten.
Maar ze moeten het wel toelaten”. Men is af en toe wel wat bang dat zo iemand misschien claimgedrag
gaat vertonen.
Een enkele ouder geeft aan niks te willen doen: “Ik zit zelf al in de problemen of in ieder geval heb ik er
geen belang bij dat iedereen zich met ons gaat bemoeien. Als ik hulp nodig heb regel ik dat zelf. Ik heb
daar geen zin in, dus bemoei ik me ook niet met anderen”.
4.2.3.3 Wijkcentrum/ Centrum voor Jeugd en Gezin
Bij dit thema werd door de voorzitter eerst een korte introductie gegeven:
“Stel, er is een wijkcentrum bij u in de buurt zoals hiervoor werd geschetst. U vermoedt dat zij hulp
kunnen bieden aan dit gezin, maar u bent er verder nog nooit geweest”.
Vervolgens stonden de volgende vraag centraal in het gesprek:
6. Zou u proberen om dit gezin in contact te brengen met dit buurtcentrum? Zo ja, hoe zou u dat
aanpakken? Zou het wat uitmaken als u iemand kent die daar werkt, bijvoorbeeld als vrijwilliger?
Deelnemers zijn heel terughoudend in het verwijzen van deze buurtgenoten naar een wijkgerichte
toegang. Ze vinden het gauw te bemoeierig. Zolang er niets met de kinderen aan de hand is zou men niet
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snel ingrijpen: “Ik heb het ook druk. Heb het ook zelf moeten uitzoeken. Het is wel anders als je niemand
in je omgeving hebt. Ik heb mijn familie en vriendenkring, iedereen doet wel eens iets”.
Als de situatie omgekeerd zou zijn, dan zou men zich snel persoonlijk aangevallen voelen. Het hangt wel
erg vanaf hoe iemand het brengt en wie het zijn: als een aanval (je voedt je kind niet goed op) of als
daadwerkelijk goed bedoelde zorg.
Bij de lager opgeleide groep komt het CJG niet in het woordenboek voor: “Is het een club waar moeders
zitten te praten omdat hun man hun verlaten heeft?”.
Sommige ouders zouden het gezin wel proberen met het CJG in aanraking te brengen. Zij zouden
bijvoorbeeld folders geven. Zeker als mensen zelf echt om hulp vragen: “Kun je me helpen want ik weet
niet waar ik het zoeken moet. Dan zou ik direct helpen”.
Zoals eerder werd gemeld speelt schroom wel een rol: “Ik zou schroom hebben om er heen te gaan: als
iemand gaat, dan wordt daarover gepraat. Ik ben voor een familielid in de stad naar een CJG gegaan. Een
collega zag mij en vroeg of ik problemen had. Nu had ik dat niet. Maar er hangt wel een oordeel aan. Ook
al ging ik er voor informatie voor iemand anders heen”.
Over het CJG werden tenslotte nog de volgende dingen gezegd: “Het CJG in Lewenborg is heel
laagdrempelig. Een keer in de maand dinsdagochtend kun je er met moeders koffie drinken en praten
over de opvoeding. Het heeft een goede sfeer. Ik heb een cursus gevolgd met mijn dochter en dan is er
interesse voor. Werkt goed. Het werd bijna te gezellig”.
“Koffiedrinken is misschien wel een goede ingang”.
“Vrouwen die contact zoeken, die redden het wel. Maar er is een grote groep die niks doet en om die te
bereiken is het veel moeilijker. Die gaan nergens heen. Die moeten buren hebben die ze stimuleert of
opvangt”.
4.2.4

Tot slot: wat heeft deze avond je gebracht?

De focusgroepbijeenkomst werd afgesloten met een algemene vraag, gesteld door de voorzitter: wat
heeft deze avond je gebracht? Zijn er nog speciale dingen die je zijn opgevallen of bijgebleven?
Focusgroep 1 (relatief laag opleidingsniveau, gemengde zorgervaring, 2 deelnemers)
Ze vonden het leuk, maar ook moeilijk: “Je moet je zoveel proberen in te beelden. Het is anders als je het
zelf echt meegemaakt hebt. Je kunt nu wel zeggen dat je het ook echt zou doen, maar je weet nooit
zeker of je het inderdaad zou doen als het aan de orde is?”.
Focusgroep 2 (relatief hoog opleidingsniveau, mét zorgervaring, 8 deelnemers)
“Bijzonder dat iedereen zo open was vanavond. Ervaringen delen is prettig, buiten op straat doe je dat
minder. Het levert je wat op als je eerder iemand in vertrouwen kan nemen. Wel weer aan het denken
gezet”.
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“Ik hoop dat de gemeente hier serieus wat mee doet voor toekomstige ouders die nog tegen dingen aan
gaan lopen met hun kinderen en het niet even makkelijk afdoen. Ik vind dit een goede insteek van de
gemeente dat ze dit organiseren. Ik kan me daar bij aansluiten en dat ze goede dingen opzetten”.
Focusgroep 3 (relatief hoog opleidingsniveau, zonder zorgervaring, 6 deelnemers)
“Ik vond het heel leuk, en bijzonder om er op deze manier achter te komen wat ouders willen. Ik besef
dat we een gezellig buurtje hebben, we zitten op een lijn. Lastig als je dat niet hebt en wat je dan doet”.
“Verantwoordelijkheid vind ik een thema: hoe ver gaat je eigen verantwoordelijkheid? Wat doe je wel en
niet, wanneer is iets een probleem? En anderen denken daar weer anders over”.
“Ik hoop dat het contact met buren in de straat beter wordt. Het blijft wel de stad, dat maakt toch wel
groot verschil met een dorp waar meer sociale controle is. Ik vond het heel leuk vanavond.”
“Leuk, nuttig en leerzaam. We hebben wel veel dezelfde ideeën. Daar kan de gemeente gebruik van
maken. De gemeente moet toch iets verzinnen en zorgen dat ouders en moeders elkaar ontmoeten. De
‘nieuwe buurvrouw’ werkt ook deels preventief en dat is misschien wel goedkoper”.
“Goed dat er met burgers wordt gepraat”.
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5

Integratie van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten aan de hand van de
onderzoeksvragen

In deze paragraaf worden de gegevens uit de vragenlijsten en de focusgroepen geïntegreerd aan de hand
van de onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de thema’s ‘hulp vragen’ en ‘hulp bieden’. Achter de geformuleerde conclusies staat
steeds vermeld of het vooral informatie uit de vragenlijsten (V) of uit de focusgroepen (F) betreft.
HULP VRAGEN
1. Onder welke omstandigheden zoeken ouders ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen?
Bij de bespreking van de casussen werd om te beginnen gevraagd of ouders het bij de geschetste
problemen eerst zouden aanzien of dat zij hulp zouden gaan zoeken.
Ouders geven aan dat zij bij problemen met de opvoeding eerst zelf, binnen het eigen gezin, en in
gesprek met het kind, de situatie zouden proberen op te lossen. De volgende stap is vrijwel altijd een
bespreking met/op school. School wordt ervaren als het meest laagdrempelig. Een dergelijk gesprek
vindt ook vaak plaats op initiatief van de school, bijvoorbeeld in de vorm van een 10-minuten
gesprek (basisschool) of een signaal van een mentor of docent (middelbare school) (F).
Meer ouders mét dan zonder zorgervaring geven aan dat hun ervaringen met (vooral) de basisschool
niet altijd positief zijn. Dit geldt met name voor ouders met kinderen die ernstige problemen hebben
en later bij jeugdzorg of de jeugd-ggz geholpen worden. School signaleert de problemen wel maar
kan ouders blijkbaar vaak niet helpen als er sprake is van zwaardere problematiek. Sommige ouders
geven aan dat er op school een professional zou moeten zijn die wél raad weet met de problemen en
die naar de juiste instantie kan verwijzen. Deze professional zou bij voorkeur back up moeten krijgen
van een team (F).
Vervolgens werd nagegaan of ouders het moeilijk vinden om te erkennen dat er problemen zijn waar
ze zelf niet goed uitkomen. In hoeverre heeft men last van schaamte? En ervaart men hierdoor ook
een drempel om hulp te zoeken?
De meeste ouders voelen zich ongemakkelijk als hun kind problemen heeft of probleemgedrag
vertoont. Ouders willen het liefst een ‘normaal’ kind. Dit heeft ook te maken met de beleving van de
heersende norm dat alles perfect moet zijn: je hebt leuke kinderen, interessant werk en veel
vrienden. Door deze norm hebben ouders niet zo snel de neiging om over problemen van hun kind te
praten. Ze hebben hierdoor het gevoel dat ze falen in hun opvoeding en niet voldoen aan de norm
dat alles goed moet gaan en je als ouder alles goed voor elkaar hebt (F).
Als men er met c.q. via de school niet uitkomt, dan gaat men elders op zoek naar hulp. De huisarts is
dan vaak de volgende stap. Soms wordt een organisatie voor jeugdzorg ook genoemd, maar hierbij
ervaren ouders wel een drempel. Men vindt het een risico dat het kind snel een stempel krijgt. Elker,
Accare of Jonx vormen hierbij wel een ‘schrikbeeld’. (F)
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Het valt ten slotte op dat als iemand anders, bijvoorbeeld de school of een bekende, zegt dat het
kind probleemgedrag vertoont, men sneller de neiging heeft om hulp te zoeken. Schaamte speelt
hierbij een rol (F).
2. Van wie willen ouders in welke gevallen, welke vormen van ondersteuning inschakelen bij a)
reguliere opvoedvragen, b) kleinere en c) grotere problemen met hun kinderen?
Veel ouders willen zo lang mogelijk géén professionele hulp inschakelen. Dit geldt zowel voor ouders
met een hoger als een lager opleidingsniveau.
In het verlengde hiervan geven meer ouders met een lagere opleiding aan nooit hulp nodig te
hebben en altijd alles zelf op te lossen (V).
Hoger opgeleiden vragen vaker dan lager opgeleiden advies aan zowel familie, vrienden en kennissen
als aan professionals. Ook is er een aanzienlijk verschil in de ervaren kwaliteit van het sociale
netwerk van mensen met een hogere versus een lagere opleiding. Meer hoog dan laag opgeleiden
maken deel uit van een groep vrienden. Ook geven procentueel meer hoog dan laagopgeleiden aan
dat zij mensen hebben bij wie zij terecht kunnen, met wie zij goed kunnen praten en die hen goed
begrijpen. Tegelijkertijd geven meer mensen met een hogere dan met een lagere opleiding aan dat
zij sociale contacten belangrijk vinden (V).
Als de problemen in het eigen sociale netwerk worden besproken, dan kan het gaan om vriendinnen,
moeders of bekenden. De kwaliteit van de relatie is hierbij belangrijker dan het type relatie (F).
Meer mensen zónder zorgervaring blijken advies te vragen in hun eigen sociale netwerk, terwijl meer
ouders mét zorgervaring de hulp van een professional inroepen (V).
3. Welke opvattingen hebben ouders over het ontstaan van problemen?
De meeste ouders vragen zich weleens af in hoeverre de problemen van het kind te maken hebben
met de eigen opvoeding (F). Dit geldt overigens in veel grotere mate voor ouders met een hogere
opleiding. Meer ouders met een lagere opleiding denken dat de problemen van hun kind een
kwestie is van toeval (V).
4. Welke opvattingen hebben ouders over het nut van ondersteuning en hulpverlening?
a. Zijn hierin verschillen tussen ouders uit verschillende sociale milieus?
b. Zijn hierin verschillen tussen ouders die al dan niet al eerder met zorg (voor jeugd) in
aanraking zijn geweest?
De meeste ouders hebben wel vertrouwen in de hulp die zowel het sociale netwerk als professionals
zouden kunnen bieden. Relatief veel mensen geven aan dat zij eerst hulp zouden moeten vragen van
familie of kennissen bij problemen. Dit geldt in iets grotere mate bij hoger opgeleiden dan bij lager
opgeleiden. Het valt op dat meer ouders mét zorgervaring dan ouders zonder zorgervaring aangeven
dat zij bij problemen eerst hulp zouden moeten vragen van een professional. De meeste ouders
vinden dat professionele hulpverleners dingen zien en weten waar men zelf niet aan denkt. Dit geldt
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in nog grotere mate voor ouders met een hogere opleiding én voor ouders met zorgervaring. Ouders
met een hogere opleiding vinden professionele hulp ook regelmatig betuttelend (V).
5. Welke verwachtingen heeft men onder verschillende omstandigheden van de wijkgerichte toegang
en in het verlengde hiervan het lokale CJG?
Ouders weten vaak heel weinig van het CJG af en hebben regelmatig een verkeerd beeld, bijvoorbeeld
dat het alleen of vooral bedoeld is voor jongere kinderen. Een aantal ouders geeft aan wel naar een CJG
te willen gaan als er ook hulp geboden zou worden aan ouders met puberende kinderen. Kanttekening
hierbij is wel dat als jongeren eenmaal op de middelbare school zitten het contact in de wijk minder
wordt. Daarom vinden de meeste ouders dat bij problemen met pubers de ingang via school meer voor
de hand ligt (F).
Met name ouders met een lagere opleiding ervaren een drempel om naar het CJG toe te gaan, omdat
anderen dan kunnen zien dat je een probleem hebt. Ze zouden liever telefonisch contact willen, omdat
dat anoniem is (F).
Veel ouders hebben stevige aarzeling bij het idee dat zij in het CJG of wijkcentrum in eerste instantie
door een vrijwilliger te woord zouden worden gestaan. Hoewel zij iemands deskundigheid belangrijk
vinden hebben ze er tegelijkertijd niet veel vertrouwen in dat er veel deskundige vrijwilligers voor deze
taak gevonden kunnen worden. Daarnaast hebben zij twijfels over de manier waarop zo’n vrijwilliger zou
omgaan met privacygevoelige informatie. Ook is het in hun beeld naar hun idee moeilijker om een band
op te bouwen met een vrijwilliger dan met een professional, omdat de eersten volgens hen vaak weinig
uren werken en misschien ook weer snel verdwijnen. Het opbouwen van een band met degene die
eerste aanspreekpunt is in een CJG wordt erg belangrijk gevonden. Zo iemand moet een vertrouwd
gezicht zijn (F).

HULP BIEDEN
5

Onder welke omstandigheden bieden ouders ondersteuning als zij zien dat mensen in hun
(woon)omgeving problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen?
a. Zijn hierin verschillen tussen ouders uit verschillende sociale milieus?
b. Zijn hierin verschillen tussen ouders die al dan niet al eerder met zorg (voor jeugd) in aanraking
zijn geweest?

Bij de bespreking van de casussen werd om te beginnen nagevraagd of ouders het bij de geschetste
problemen eerst zouden aanzien of dat zij toch hulp zouden gaan bieden. De meeste ouders zijn in
eerste instantie terughoudend in het contact zoeken met buurtgenoten, of –gezinnen waarvan het
vermoeden bestaat dat er problemen zijn. Men beroept zich hierbij vaak op het normatieve; iedereen is
vrij om te leven en het huishouden te voeren zoals men zelf graag wil. Men wil absoluut niet de indruk
wekken zich te willen bemoeien met anderen. Ook is men soms een beetje bang voor claimgedrag.
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Het valt op dat de meeste mensen zeker bereid zijn om iets voor een ander te doen, maar niet zo snel
zelf initiatief nemen (F). Dit wordt in een ander verband wel ‘handelingsverlegenheid’ genoemd (Linders,
2009, Bredewold, 2014).
De situatie verandert radicaal op het moment dat men zich zorgen maakt over het welzijn van de
kinderen uit een gezin met problemen. Als dit het geval is heeft men veel meer de neiging om initiatief te
nemen. Dit contact leggen gebeurt veelal door een praatje te maken en zo te proberen het vertrouwen
te krijgen. Het beeld is dat als er al eerder contact is geweest, het dan ook makkelijker is om hulp te
bieden op het moment dat het nodig is (F).
Meer ouders met een hogere opleiding dan met een lagere opleiding zijn bereid om te praten met
andere ouders die problemen hebben (dan ouders met een lagere opleiding). Een aantal ouders met
zorgervaring geeft aan de handen vol te hebben met de eigen problemen, en dus geen ruimte te zien om
iemand anders te helpen (F).
6

Welke verwachtingen heeft men van de wijkgerichte toegang en in het verlengde hiervan het lokale
CJG?

Ouders zijn heel huiverig en terughoudend om een ‘probleemgezin’ in contact te brengen met dit
buurtcentrum of CJG. Dit vindt men absoluut teveel bemoeien met andermans zaken. Als mensen hen
echter zelf om hulp zouden vragen, dan zouden zij deze hulp onmiddellijk bieden (F).

32

6

Conclusies en beleidsaanbevelingen

In de laatste stap van het onderzoek werden, naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, 11
conclusies geformuleerd. Deze conclusies werden vervolgens via twee routes vertaald in aanbevelingen
voor beleid. In de eerste plaats vond een gesprek plaats met drie beleidsmedewerkers van de gemeente
Groningen. In de tweede plaats hebben twee professionals, afkomstig uit respectievelijk de
jeugdgezondheidszorg en de provinciale jeugdzorg, schriftelijk gereageerd op de resultaten. In het
onderstaande worden de conclusies en aanbevelingen op een rij gezet.
1. School is voor ouders de eerste plek waar ze problemen met hun kinderen gaan bespreken.
Dit geldt zowel voor ouders met een relatief laag als hoog opleidingsniveau. Naast de basisschool zijn
de kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang plekken waar problemen met kinderen
in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Het is daarom belangrijk om te investeren in de
deskundigheid van onderwijzers en begeleiders om problemen te signaleren en vervolgens met
ouders te bespreken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te investeren in de routes die onderwijzers en
begeleiders kunnen volgen als er sprake is van gedragsmatige en emotionele problematiek. Naast de
basisschool zijn ook de kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO plekken waar problemen met kinderen
in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Deze aanbevelingen geldt daarom ook voor professionals
die daar werken.
2. Ouders met kinderen met zwaardere gedragsmatige en emotionele problemen lopen vaak vast op
school.
Scholen4 lijken niet altijd goed toegerust op het signaleren en doorgeleiden van kinderen met
zwaardere (GGZ- of jeugdzorg-) problematiek. Het uitgangspunt is dat de school geen
hulpverleningsinstelling is. Het is echter wél nodig dat gedragsmatige en emotionele problematiek
goed gesignaleerd en efficiënt doorverwezen kunnen worden. Er werd door ouders en professionals
een voorkeur uitgesproken voor één aanspreekpunt, bijvoorbeeld één contactpersoon per school die
een korte lijn heeft met een ‘expertpool’ voor consultatie en advies. Voor de basisschool is een korte
lijn in de wijk, met het CJG, het meest voor de hand liggend. Bij VO en MBO instellingen kan het
beste gewerkt worden met schoolteams om korte lijnen tussen onderwijs en zorg te bewerkstelligen.
3. Ouders willen bij opvoedproblemen zo lang mogelijk geen professionele hulp inschakelen.
Ouders voelen zich ongemakkelijk als hun kind problemen heeft of probleemgedrag vertoont. Dit
heeft te maken met de als zodanig ervaren norm dat alles perfect moet zijn. Hierdoor hebben ouders
niet zo snel de neiging over problemen van hun kind met anderen te praten. Men heeft dan het
gevoel te falen in de opvoeding en niet te voldoen aan de norm dat alles goed moet gaan. Het is

4

Dit geldt waarschijnlijk ook voor kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang.
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belangrijk om bij het toeleiden van ouders naar geschikte ondersteuning en/of hulpverlening
rekening te houden met deze door ouders ervaren drempel.
4. De huisarts is voor ouders een belangrijke volgende stap als de school geen oplossing biedt.
Gezien de resultaten van dit onderzoek loont het de moeite om te investeren in de signalerings- en
doorgeleidingsfunctie van de huisarts. De huisarts heeft, na de school, voor ouders een belangrijke
positie als het gaat om het bespreken van gedragsmatige en emotionele problemen van hun
kinderen. Het is daarom van belang dat huisartsen een brede kennis van kind en opvoedproblemen
hebben en goed zicht hebben op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Het is bekend dat
huisartsen vaak doorverwijzen naar jeugd-GGz (Eijk et al., 2013) en dus weinig gebruik maken van
andere vormen van hulp. Huisartsen maken tegenwoordig ook regelmatig gebruik van een Praktijk
Ondersteuner Huisartsenpraktijk (POH-GGz). Het is onduidelijk of deze professional in de gewenste
brede kennis voorziet. Vanwege deze belangrijke rol als verwijzer is het van groot belang om te
investeren in brede kennis van problematiek en ondersteuningsmogelijkheden rond de zorg voor
jeugd vanuit de huisartspraktijk.
5. Als ouders ondersteuning of hulp zoeken bij de opvoeding van hun kinderen dan is het CJG geen plek
waar men zelf snel binnen zal lopen of contact mee zou zoeken.
Uit dit onderzoek blijkt dat ouders regelmatig op internet zoeken naar informatie over het
probleemgedrag van hun kind en de mogelijkheden voor ondersteuning. Uit dit onderzoek blijkt ook
dat ouders veel liever telefonisch contact willen met het CJG dan er concreet naar toe gaan. Men
vindt het prettig om eerst nog relatief anoniem te blijven. Dit pleit ervoor om de telefonische
bereikbaarheid van het CJG te vergroten en versterken. Daarnaast kunnen de mogelijkheden van EHealth, zoals online informatieverstrekking over opvoedproblemen, via email of onlineconsulten met
professionals of het organiseren van een forum waarbinnen ouders met elkaar kunnen praten over
probleemgedrag van hun kinderen, verder onderzocht worden.
Daarnaast blijken veel ouders het CJG tenslotte nog met jonge kinderen te associëren. Het CJG kan
dus nog beter worden gepositioneerd als een voorliggende zorgstructuur, als een plek waar ouders
samen met een professional problemen met hun kinderen kunnen duiden en zodoende tot goede
besluiten kunnen komen.
6. Ouders met een relatief laag opleidingsniveau hebben vaak een minder goed sociaal netwerk en
zetten dit netwerk minder vaak in bij problemen dan ouders met een relatief hoog opleidingsniveau.
Het inzetten van het sociale netwerk zal bij mensen met een relatief laag opleidingsniveau wellicht
meer moeite kosten en een andere aanpak vergen dan bij mensen met een hoger opleidingsniveau.
In het ‘nieuwe werken’ is het beleid dat professionals proberen de eigen kracht de benutten door
samen met de cliënt na te gaan hoe het eigen netwerk ingezet kan worden en welke rol dit kan
vervullen. Het is belangrijk om als professional oog te hebben voor deze verschillen en te beschikken
over verschillende methoden en invalshoeken om hoger en lager opgeleide cliënten te begeleiden.
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Aangrijpingspunt is dat dit onderzoek laat zien dat de kwaliteit van een relatie voor degene met een
hulp- of ondersteuningsvraag belangrijker is dan het type relatie (bijvoorbeeld ouder of buurvrouw).
7. Ouders met een relatief laag opleidingsniveau denken vaker dat problemen met de kinderen een
kwestie van toeval zijn; ouders met een relatief hoog opleidingsniveau reflecteren daarbij vaker op
hun eigen (opvoed)gedrag.
Het is als professional zinvol om na te gaan bij ouders welke ideeën zij hebben bij de achtergronden
van de problemen. Wanneer je dit als professional helder hebt, dan biedt dit aanknopingspunten
voor de aanpak. Dit punt sluit aan bij het vorige: voor de professional betekent dit lager opgeleide
ouders om een andere aanpak vragen en andere dingen nodig hebben dan ouders met een hoger
opleidingsniveau.
8. Het spreekt ouders niet aan om hun problemen in een eerste contact met een vrijwilliger te bespreken.
Uit dit onderzoek blijkt dat ouders in een eerste contact met een hulpverlener over
opvoedingsvragen of opvoedingsproblemen hechten aan professionaliteit, vertrouwen in
zorgvuldigheid bij privacygevoelige informatie en continuïteit. Ouders hebben het beeld dat deze
eigenschappen niet altijd bij vrijwilligers worden gevonden. In het beeld van deze ouders vormen
vrijwilligers een zinvolle aanvulling op professionele dienstverlening, maar dan bij taken of functies
waarbij professionaliteit, privacy en continuïteit minder belangrijk zijn.
9. Mensen bieden niet snel uit zichzelf hulp aan buurtgenoten en durven ook niet goed om hulp te
vragen.
Er blijkt bij buurtgenoten sprake te zijn van zowel handelingsverlegenheid als vraagverlegenheid die
onder meer wordt ingegeven door respect voor elkaars autonomie maar ook door schaamte om te
laten merken dat niet alles in je leven perfect verloopt. Er lijkt een cultuuromslag nodig om de
gewenste participatiemaatschappij te realiseren. Deze bevindingen worden ook teruggevonden in de
proefschriften van Bredewold (2014) en Linders (2011).
Voor de gemeente betekent dit waarschijnlijk een planning voor de langere termijn, waarin kleine
stappen tegelijk kunnen worden gezet. Uit dit onderzoek blijkt dat als mensen elkaar kennen de stap
om hulp aan te bieden of te vragen gemakkelijker wordt gezet. Wat is de rol van de professional om
sociale netwerken te versterken wetende dat schaamte en respect voor iemands autonomie een
belangrijke rol spelen? Hoe kan gestimuleerd worden dat de buurtbewoners elkaar kennen. Uit het
onderzoek blijkt dat maatwerk hierbij van belang is; afhankelijk van het type buurt en de mensen die
er wonen kunnen verschillende middelen worden ingezet.
10. Financiën kunnen een belemmerende rol spelen bij de overweging om al dan niet professionele hulp
in te schakelen.
Tussen de 24% en 43% van de inwoners in de provincie Groningen heeft in 2013 moeite gehad om
rond te komen van het huishoudinkomen (GGD Groningen, 2013; dit onderzoek). Bij één op de vijf
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ouders speelt de eventuele eigen bijdrage een rol bij de overweging om professionele hulp in te
schakelen (dit onderzoek). Ook uit een recent onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen (2014)
blijkt dat één op de vijf inwoners van de provincie Groningen in 2013 minder zorg heeft gebruikt
omdat dit niet door de verzekering werd vergoed óf dat er een eigen bijdrage moest worden betaald.
Het is daarom aan te raden dat professionals er rekening mee houden dat eventuele kosten voor
ouders een belemmering kunnen vormen om daadwerkelijk zorg in te schakelen. Het is niet
onwaarschijnlijk dat deze ervaren belemmering door ouders niet direct wordt ge-/benoemd.
11. Het raadplegen van ouders in focusgroepen wordt door hen zeer gewaardeerd.
Ouders vonden het heel prettig om hun ervaringen met het opvoeden van hun kinderen en de
overwegingen bij het inschakelen of het bieden van hulp aan andere ouders met elkaar te delen.
Daarnaast vonden zij het prettig om op deze manier door de gemeente te worden gehoord en
invloed uit te kunnen oefenen op toekomstig beleid. Het inzetten van deze methode blijkt verder
veel informatie en draagvlak op te leveren. Het is dus zeker een methode die vaker ingezet kan
worden. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn: een persoonlijke benadering (via mail en telefoon), een
laagdrempelige locatie in de buurt en een onderwerp waar iedereen over mee kan praten (in dit
geval: kinderen en opvoeding). Tenslotte is een grondige voorbereiding in de zin van aansprekende
casussen en concrete vragen hierover een belangrijke voorwaarde.
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Bijlage 1
Schriftelijke vragenlijst Ouders en Opvoeding
Waar gaat deze vragenlijst over?
Deze vragenlijst gaat over uw wensen en behoeften als het gaat om de opvoeding van uw kind(eren).
Wat zijn uw ervaringen en overwegingen om al dan niet steun of hulp bij anderen te zoeken? En zoekt u
die dan bij familie, vrienden of kennissen, of gaat u liever naar een professionele hulpverlener?
Het eerste deel van de vragenlijst (A) gaat over uw algemene situatie. In deel B worden vragen gesteld
over de mate waarin u gebruik maakt van ondersteuning door anderen bij de opvoeding. In deel C
vragen we naar uw opvattingen over het gebruik van ondersteuning door anderen bij de opvoeding.
Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u bereid bent om in januari 2014 deel te nemen aan
een groepsgesprek met andere ouders over het opvoeden van kinderen. Het invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer 15 minuten. Alvast zeer bedankt voor de moeite!

Deel A Achtergrondkenmerken
Dit deel van de vragenlijst gaat in op uw thuissituatie, de samenstelling van uw huishouden, de opleiding
van u en uw kind(eren) en op het feit of u al dan niet betaald werk verricht.

1.

Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode?
………..

2. Wat is de samenstelling van uw huishouden?
 Ik woon alleen
 Ik woon samen met mijn partner
 Ik woon samen met mijn partner en kind(eren)
 Ik woon samen met (een van) mijn kind(eren)
 Ik woon samen met andere personen (dan mijn partner of kinderen)
 Anders, namelijk …

3. Hoeveel kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar heeft u (of verzorgt u indien u geen ouder ervan
bent)?
 1 kind in de leeftijd van ……… jaar
 2 kinderen in de leeftijden van …….. jaar en ………. jaar
 3 kinderen in de leeftijden van …….. jaar en ………. jaar en ………. jaar
 4 kinderen in de leeftijden van …….. jaar en ………. jaar en ………. jaar en ………. jaar
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 anders, namelijk: ……………………………………………………………….

4. Indien één of meer van uw kinderen onderwijs volgt welk type is dat dan? (indien het om meer
dan 1 kind gaat kunt u dat per kind aangeven)
Aantal
kinderen

Aantal
kinderen

1. Basisonderwijs

……….

6. Vwo

……….

2. Brugklas (vmbo, havo, vwo)

……….

7. Mbo

……….

3. Praktijkonderwijs (Pro)

……….

8. Hbo of universiteit

……….

4. Vmbo

……….

9. Speciaal onderwijs

……….

5. Havo

……….
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5.

In welke leeftijdscategorie valt u?
 < 20 jaar
 20 – 30 jaar
 31 – 40 jaar
 41 – 50 jaar
 > 50 jaar

6. In welk land bent u geboren?

7.

In welk land zijn uw vader en moeder geboren?
Uzelf

Vader

Moeder

Nederland







Suriname







Nederlandse Antillen of Aruba







Turkije







Marokko







In een ander land, namelijk ……………







Onbekend







Wil ik liever niet zeggen







Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?
 geen onderwijs genoten
 lagere (basis-) school
 voortgezet onderwijs
 Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
 Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
 Wetenschappelijk Onderwijs

8. Welke situatie is op u van toepassing? [single response vraag]
 Ik werk, betaald, 32 uur of meer
 Ik werk, betaald, 20 uur of meer maar minder dan 32 uur per week
 Ik werk, betaald, 12 of meer maar minder dan 20 uur per week
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 Ik werk, betaald, minder dan 12 uur per week
 Ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU)
 Ik ben werkloos/ werkzoekend (ingeschreven bij arbeidsbureau)
 Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG)
 Ik heb een bijstandsuitkering
 Ik ben fulltime huisvrouw/ huisman
 Ik volg onderwijs/ ik studeer

9. Heeft u het afgelopen jaar moeite gehad om van het inkomen van uw huishouden rond te komen?
 Nee, geen enkele moeite
 Nee, geen moeite, maar ik moet wel letten op mijn uitgaven
 Ja, enige moeite
 Ja, grote moeite

Deel B Gebruik van ondersteuning
Ouders kunnen bij de opvoeding en verzorging van kinderen vaak wel wat advies gebruiken. Ook
praktische hulp, zoals oppassen, verzorgen, vervoeren komt vaak van pas. Dit deel van de vragenlijst
gaat daarop in, evenals op uw contacten met familie en vrienden.

10. Hoe vaak maakt u doorgaans gebruik van advies of praktische hulp bij de opvoeding en verzorging
van uw kind(eren)?

Ik maak gebruik van de hulp van:
Gemiddeld aantal keer per jaar
Ouders en schoonouders

…….. keer

Andere familieleden

…….. keer

Vrienden en kennissen

…….. keer

Buren

…….. keer

De andere ouder van mijn kind(eren)

…….. keer

Een professional

…….. keer
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11. Ook via andere dan bovengenoemde personen kunt u advies, hulp of een verwijzing krijgen over
het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van uw kind. Heeft u in de afgelopen 12 maanden
over het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van uw kind wel eens contact gehad met:
 een oppas of leidster van de kinderopvang
 een oppas of leidster van de peuterspeelzaal of kinderopvang
 een leerkracht, oppas of leidster van de peuterspeelzaal, kinderopvang of buitenschoolse
opvang
 een leerkracht, oppas of leidster van de buitenschoolse opvang
 het consultatiebureau
 een schoolarts
 een schoolverpleegkundige
 de GGD
 de huisarts
 een psycholoog
 een pedagoog
 een psychiater van de GGZ (voorheen RIAGG)
 Centrum voor Jeugd en Gezin, Opvoedtelefoon, Ouderkindcentrum oftewel OKC, of Steunpunt
 Maatschappelijk werk (of schoolmaatschappelijk werk)
 Zorg- en adviesteam oftewel een ZAT
 Een MEE-organisatie
 Iemand van de kerk of moskee
12. Heeft u voor uw kind(eren) ooit een verwijzing of indicatie voor Jeugd GGZ gekregen?
 nee
 ja
13. Heeft (één van uw) kind(eren) ooit een diagnose voor een psychiatrische aandoening gekregen?
Aantal kinderen

 ja

……….

 nee
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14.

Welke diagnose was dit (meerdere antwoorden mogelijk)?
Aantal kinderen



ADHD of ADD

……….



Een autisme spectrum stoornis, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS

……….



Een leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie of NLD

……….



Een gedragsstoornis, bijvoorbeeld CD of ODD

……….



Een angststoornis

……….



Een depressieve stoornis

……….



Een andere stoornis

……….

15. Speelt het feit dat u bij een eventuele verwijzing van uw kind een eigen bijdrage moet betalen een
rol bij uw overweging om van een professionele hulpverlener gebruik te maken?
 nee
 ja

Indien ja, kunt u dit kort toelichten? ……………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................

16.

Zou u met mensen uit één van de volgende groepen meer contact willen hebben, is de mate
van contact precies goed zo of zou u juist minder contact willen hebben? (Het gaat hierbij om
verschillende vormen van contact, zoals bij elkaar op bezoek gaan of samen iets doen, contact via de
telefoon, via de mail of via sociale media).

Ik zou meer
contact willen

Ik zou minder
Contact is goed zo contact willen

Contact met familie







Contact met buren







Contact met vrienden







Contact met kennissen
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17.

Hoe denkt u over uw contacten met anderen?

Ja, dat klopt
helemaal

Dat klopt
ten dele

Nee, dat klopt
helemaal niet

Er zijn mensen met wie ik echt goed kan praten







Er zijn mensen bij wie ik terecht kan







Er zijn mensen die me echt begrijpen







Ik maak deel uit van een groep vrienden







Ik vind sociale contacten belangrijk







Deel C

Opvattingen over ondersteuning

Dit deel van de vragenlijst gaat in op uw opvattingen over de opvoeding van uw kind(eren) en de
eventuele hulp van anderen daarbij.

18.

Welke situatie is het beste op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)

Indien er iets niet goed gaat met de opvoeding van één van mijn kinderen:
 vraag ik liever eerst advies van familie voordat ik naar de professionele hulpverlening ga
 vraag ik liever eerst advies van kennissen / buren voordat ik naar de professionele hulpverlening
ga
 vraag ik liever advies van de professionele hulpverlening dan van familie en/of kennissen / buren
 los ik dit altijd zelf op, ik heb nooit hulp nodig bij opvoeding
 dit hangt van de opvoedingsproblematiek af.

Indien u de laatste antwoordcategorie heeft aangekruist graag een korte toelichting:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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19. Stellingen
Hieronder staat een aantal stellingen over uw opvattingen over opvoeden en hulp vragen. Naarmate
u het meer eens met de stelling bent kruist u een lager getal aan, naarmate u het minder eens bent
een hoger getal.
1

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eens

eens      oneens

eens      oneens

Als ik naar een professional ga voor ondersteuning bij opvoeding
...................

eens

     oneens

Als ik problemen heb bij de opvoeding van mijn kinderen, dan zou ik
eigenlijk eerst hulp moeten vragen van familie of kennissen . . . . . . .

9.

eens      oneens

Professionele hulp bij de opvoeding ziet en weet soms dingen

weet ik meestal van tevoren al wat ze gaan zeggen
8.

     oneens

Ik heb niet zoveel vertrouwen in professionele hulp als ik problemen

waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

     oneens

Ik weet zelf als geen ander wat mijn kind(eren) nodig hebben

heb met de opvoeding van mijn kind(eren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

eens      oneens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eens

om stabiel op te groeien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

5

Ik schaam mij er voor om buren of kennissen te raadplegen als
het niet zo goed gaat met mijn kind . . . . . . . . . .

4.

4

Ik schaam mij er voor om professionele hulp in te schakelen als
het niet zo goed gaat met mijn kind . . . . . . . . . .

3.

3

Ik probeer bij problemen met de opvoeding van mijn kind(eren)
zolang mogelijk geen gebruik te maken van professionele hulp . . . . .

2.

2

eens      oneens

Als ik problemen heb bij de opvoeding van mijn kinderen, dan zou ik
eigenlijk eerder hulp moeten vragen van een professional . . . . . . . . . . . . .

eens      oneens

10. Als er problemen zijn met mijn kinderen dan zie ik dat vaak
later dan anderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eens      oneens

11. Ik vind professionele hulp bij de opvoeding van mijn kinderen
vaak nogal betuttelend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eens      oneens

12. Als er problemen zijn met je kind, dan is dat vooral een kwestie
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van toeval in plaats van een tekortschietende opvoeding . . . . . . . . . . . . . .

eens      oneens

13. De invloed van ouders op het voorkomen van problemen bij hun
kinderen is maar heel beperkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eens      oneens

14. Als ik zie dat een andere ouder problemen heeft met de opvoeding van
zijn/haar kind(eren), dan ben ik bereid om mijn advies hierover te geven.

eens      oneens

15. Als ik zie dat een andere ouder problemen heeft met de opvoeding van
zijn/haar kind(eren), dan zal ik me daar niet uit mezelf mee bemoeien.

eens      oneens

Vragen of opmerkingen, suggesties
Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u die
hier plaatsen:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Tot slot
De gemeente Groningen is van plan om in januari 2014 een viertal gespreksgroepen met ouders van
kinderen van 0-18 jaar te organiseren. Voor deze gespreksgroepen zijn wij op zoek naar ouders die
bereid zijn in een groep van 7- 10 personen gedurende twee uur te discussiëren over de opvoeding van
kinderen aan de hand van een aantal casussen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u hieraan deel
zou willen nemen! U kunt zich hiervoor opgeven door hieronder uw naam, adres, telefoonnummer en
eventueel emailadres op te geven. Deelnemers ontvangen daarvoor een vergoeding van 20 euro.
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Ik, …………………………………………………………………… (naam) ben bereid om in januari 2014 deel te nemen aan
één van de gespreksgroepen over opvoeden.
Adres: ………………………………………………………………… (straat) ……. ….. (postcode) ……………………… (plaats)
Telefoonnummer: …………………………………………………………………
Emailadres: …………………………………………………………………………..

Dit is het einde van de vragenlijst.
Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking!
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Bijlage 2a

Twee casussen die betrekking hebben op hulp vragen

NB. De deelnemers aan de focusgroepen kregen alleen de tekst van de casus zelf. De voorzitter,
assistent en notulist beschikten (ook) over verdiepings- en overige vragen zoals hieronder staan
beschreven.

Casus 1: Het driftige kind
U bent de ouder van een zoon van 8 jaar. Tijdens de ’10 minuten-gesprekken’ op de basisschool geeft de
juf aan dat uw kind in de klas regelmatig boos en zelfs driftig wordt als zaken niet gaan zoals hij wil. Dit
maakt hem bij zijn klasgenootjes niet erg populair, waardoor hij soms wat buiten de groep komt te staan.
Eigenlijk is dit niet helemaal nieuw voor u, want thuis heeft uw zoon ook regelmatig driftbuien. Wat zou
uw reactie zijn?
Verdieping 1: Zou dit anders zijn als iemand anders, bijvoorbeeld van de voetbalvereniging waar uw
zoon lid van is, of een ouder van een vriendje u hier ook al eens op heeft gewezen?
Verdieping 2: Zou dit anders zijn als uw zoon niet alleen boos wordt, maar ook de neiging heeft om met
andere kinderen te vechten, of ze te slaan of bijten?
Thema: aanzien of hulp zoeken
1. Ziet u het aan in de hoop of verwachting dat het zich in de loop van de tijd vanzelf oplost? Of denkt u
dat u op de één of andere manier hulp moet inschakelen?

Thema: erkenning en schaamte
2. Zou u het moeilijk vinden om te erkennen / aan uzelf toe te geven dat u een probleem heeft met uw
kind?
3. Zou u zich ervoor schamen, bijvoorbeeld voor andere ouders van school?
4. Zou de gedachte bij u opkomen dat dit probleem misschien te maken heeft met uw opvoeding?

Thema: hulp zoeken
5. In hoeverre ervaart u een drempel om daadwerkelijk hulp te zoeken?
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6. Stel, u heeft besloten dat u behoefte heeft aan advies van iemand, zou u dat dan eerder in uw eigen
sociale omgeving zoeken of bij professionele hulp?
Als in de eigen sociale omgeving: eerst bij familie, bij vriend(in), of bij kennis of buurman/vrouw?
Als toch liever een professional, aan wie denkt u?
Thema: Wijkcentrum/ Centrum voor Jeugd en Gezin
De gemeente denkt erover om ondersteuning of hulp bij de opvoeding te organiseren via een wijk- of
buurtcentrum. In dit buurtcentrum wordt dan ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
consultatiebureau gehuisvest. U kunt hier zo binnenlopen, maar kunt ook bellen om eerst een afspraak
te maken. U vertelt dan in eerste instantie uw verhaal aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is goed op de
hoogte van alle vormen van hulp, zorg en ondersteuning die er zijn. Op basis van dit gesprek besluit u
dan samen met deze vrijwilliger wat u het beste kunt doen met uw ‘probleem’.
7. Kan u zich voorstellen dat u met het in de casus geschetste probleem naar een dergelijk
buurtcentrum zou kunnen gaan?
8. Hoe zou u het vinden als u daar in eerste instantie door een vrijwilliger zou worden geholpen?
Maakt het wat uit of u deze persoon al kent, bijvoorbeeld omdat hij/zij actief is in de buurt of op
school?
9. Zou het anders voor u zijn als het eerste gesprek in het buurtcentrum met een professional zou zijn?
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Casus 2: Puber met vage lichamelijke klachten
U bent de ouder van een dochter van 16 jaar, 3e klas middelbare school. Uw dochter is de laatste
maanden vaak thuis van school met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of moeheid. Zij lijkt
niet lekker in haar vel te zitten, maar geeft zelf aan dat er, behalve de lichamelijke klachten, verder niets
aan de hand is. U bent al twee keer met haar bij de huisarts geweest maar die heeft geen aanwijzingen
voor een lichamelijke oorzaak van de klachten. Wat zou u doen?
Verdieping 1: Uw dochter trekt zich veel terug op haar kamer en heeft niet veel contact met vrienden
of vriendinnen, terwijl dit een half jaar geleden wél zo was. U hebt het vermoeden dat zij ergens
ongelukkig over is. Een gesprek hierover met uw dochter lukt niet goed. Zij geeft ontwijkende
antwoorden en lijkt er niet (echt) over te willen praten.
Verdieping 2: U kunt er wel met uw dochter over praten en zij geeft inderdaad aan zich somber te
voelen. Zij geeft ook aan niet te weten hoe dit komt, maar dit vertrouwt u niet zo. U heeft het
vermoeden dat uw dochter niet alles vertelt wat er in haar hoofd omgaat.

Thema: aanzien of hulp zoeken
1. Ziet u het aan in de hoop of verwachting dat het zich in de loop van de tijd vanzelf oplost? Of denkt u
dat u op de één of andere manier hulp moet inschakelen?
Thema: erkenning en schaamte
2. Zou u het moeilijk vinden om te erkennen / aan uzelf toe te geven dat u een probleem heeft met uw
kind?
3. Zou u zich ervoor schamen, bijvoorbeeld voor andere ouders van school of familie?
4. Zou de gedachte bij u opkomen dat dit probleem misschien te maken heeft met uw opvoeding?
Thema: hulp zoeken
5. In hoeverre ervaart u een drempel om daadwerkelijk hulp te zoeken?
6. Stel, u heeft besloten dat u behoefte heeft aan advies van iemand, zou u dat dan eerder in uw eigen
sociale omgeving zoeken of bij professionele hulp?
Als in de eigen sociale omgeving: eerst bij familie, bij vriend(in), of bij kennis of buurman/vrouw?
Als toch liever een professional, aan wie denkt u?
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Thema: Wijkcentrum/ Centrum voor Jeugd en Gezin
De gemeente denkt erover om ondersteuning of hulp bij de opvoeding te organiseren via een wijk- of
buurtcentrum. In dit buurtcentrum wordt dan ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
consultatiebureau gehuisvest. U kunt hier zo binnenlopen, maar kunt ook bellen om eerst een afspraak
te maken. U vertelt dan in eerste instantie uw verhaal aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is goed op de
hoogte van alle vormen van hulp, zorg en ondersteuning die er zijn. Op basis van dit gesprek besluit u
dan samen met deze vrijwilliger wat u het beste kunt doen met uw ‘probleem’.
7. Kan u zich voorstellen dat u met het in de casus geschetste probleem naar een dergelijk
buurtcentrum zou kunnen gaan?
8. Hoe zou u het vinden als u daar in eerste instantie door een vrijwilliger zou worden geholpen?
Maakt het wat uit of u deze persoon al kent, bijvoorbeeld omdat hij/zij actief is in de buurt of op
school?
9. Zou het anders voor u zijn als het eerste gesprek in het buurtcentrum met een professional zou zijn?
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Bijlage 2b

Twee casussen die betrekking hebben op hulp bieden

NB. De deelnemers aan de focusgroepen kregen alleen de tekst van de casus zelf. De voorzitter,
assistent en notulist beschikten (ook) over verdiepings- en overige vragen zoals hieronder staan
beschreven.

Casus 3: Jonge moeder kan het gezin niet aan
Een aantal huizen verderop in de straat woont een jong gezin met een baby, een peuter van 4 jaar en
een kind van 7 jaar. De ouders zijn rond de 25 jaar en wonen ongeveer 1,5 jaar in jullie straat. Jullie
maken af en toe een praatje op straat. De vader van het gezin heeft een baan als postbode, de moeder
is huisvrouw. Het gezin maakt een rommelige indruk, ze hebben het financieel niet breed en de
kinderen zien er soms wat onverzorgd uit. Ook huis en tuin worden niet heel goed onderhouden. De tuin
ligt vol met hondenpoep; hier wordt in de buurt over geklaagd. U heeft het gevoel dat met name de
moeder wel wat advies zou kunnen gebruiken; zij lijkt het moeilijk te hebben om haar gezin op orde te
houden en lijkt ook niet heel vaardig in de opvoeding van de kinderen.
Verdieping: De kinderen hebben nogal eens ruzie waarbij er ook wordt gevochten. Je hebt gezien dat de
moeder nogal eens klappen uitdeelt aan haar kinderen. Ook gaat het gerucht dat ruzies tussen vader en
moeder weleens hoog oplopen, waarbij de vader agressief wordt.

Thema: aanzien of actie ondernemen
1. Ziet u het aan in de hoop of verwachting dat het zich in de loop van de tijd vanzelf oplost? Of vindt u
dat u op de één of andere manier iets zou moeten doen voor/met dit gezin?
2. Maakt het verschil als u het gezin waarom het gaat al langer en beter zou kennen? En wat als het
familie van u is?

Thema: hulp bieden
3. Denkt u dat u deze mensen (of één van beiden) op de één of andere manier zou kunnen helpen?
4. Denkt u dat deze mensen uw hulp of ‘bemoeienis’ zouden accepteren? In hoeverre ervaart u een
drempel om daadwerkelijk contact te zoeken en te gaan helpen? Zou u initiatief nemen?
5. Zou u bereid zijn om iets de doen voor deze mensen als zij u zouden vragen? Bijvoorbeeld advies
over de tuin? Of een uurtje oppassen op de baby of één van de kinderen?
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6. Wat zou u doen als de moeder overstuur bij u zou aanbellen met een verward verhaal? Zou u haar
binnen vragen? Of zou u ‘de boot een beetje afhouden’?

Thema: Wijkcentrum/ Centrum voor Jeugd en Gezin
Stel, er is een wijkcentrum bij u in de buurt zoals hiervoor werd geschetst. U vermoedt dat zij hulp
kunnen bieden aan dit gezin, maar u bent er verder nog nooit geweest.
7. Zou u proberen om dit gezin in contact te brengen met dit buurtcentrum? Zo ja, hoe zou u dat
aanpakken? Zou het wat uitmaken als u iemand kent die daar werkt, bijvoorbeeld als vrijwilliger?
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Casus 4: De gescheiden buurtgenoot
U bent een ouder met drie kinderen, waarvan één nog op de basisschool. Een moeder van een vriendje
van uw jongste kind, waar u weleens een praatje mee maakt, is sinds een jaar gescheiden. De zoons van
11 en 8 jaar wonen bij haar en hebben een omgangsregeling met de vader. Van horen zeggen weet u
dat de scheiding nogal heftig was. Deze vrouw heeft zichtbaar moeite haar leven weer op het spoor te
krijgen en het huishouden te combineren met het werk. Beide zoons zijn energiek, nogal druk en komen
regelmatig in de problemen. De oudste zoon wordt er op school regelmatig uitgestuurd. De jongste zoon
pest wel eens kinderen in de speeltuin op de hoek.
Thema: aanzien of actie ondernemen
1. Zou u het gevoel hebben dat u op de één of andere manier iets zou moeten doen om te helpen of
uw betrokkenheid te tonen? Zou u initiatief nemen?
2. Maakt het verschil als u het gezin waarom het gaat al langer en beter zou kennen? En wat als het
familie van u is?

Thema: hulp bieden
3. Denkt u dat u deze vrouw op de één of andere manier zou kunnen helpen?
4. Denkt u dat zij uw hulp of ‘bemoeienis’ zou accepteren? In hoeverre ervaart u een drempel om
daadwerkelijk contact te zoeken en te gaan helpen?
5. Zou u bereid zijn om iets de doen als zij u om hulp zou vragen? Bijvoorbeeld tips over hoe zij zou
kunnen omgaan met haar zoons? Of zelf deze jongens eens toespreken als zij iets hebben gedaan?
6. Wat zou u doen als de moeder overstuur bij u zou aanbellen met een verward verhaal? Zou u haar
binnen vragen? Of zou u ‘de boot een beetje afhouden’?

Thema: Wijkcentrum/ Centrum voor Jeugd en Gezin
Stel, er is een wijkcentrum bij u in de buurt zoals hiervoor werd geschetst. U vermoedt dat zij hulp
kunnen bieden aan dit gezin, maar u bent er verder nog nooit geweest.
8. Zou u proberen om de moeder in contact te brengen met dit buurtcentrum? Zo ja, hoe zou u dat
aanpakken? Zou het wat uitmaken als u iemand kent die daar werkt, bijvoorbeeld als vrijwilliger?
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