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varen ouders precies als ondersteunend? En wat niet? Wat
maakt ontmoeting mogelijk? Wat werkt net belemmerend?

Koffie als metafoor

Een expert in koffie* schenken
ben je niet zomaar!
* Of water, thee, soep, fruitsap…

E

Elke dag werken met kinderen betekent
automatisch ook werken met gezinnen.
Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, heb-

en aardig woord bij de bakker, een vriendelijk
gebaar in de bus: het kleine ontmoeten tussen
mensen is waardevol. Omdat de opvang een
plek is waar mensen samenkomen, gebeurt het ook daar.
Als hun kind naar de opvang gaat, verlangen ouders dat
het daar een veilig nest vindt, onder de vleugels van de
begeleiders, samen met andere kinderen. Ze verlangen
dat ook voor zichzelf: het nest van thuis breidt uit, ook
ouders willen zich in de opvang welkom voelen en op hun
gemak. Bovendien – en zo staat het ook op pagina 14
in het Vlaamse pedagogische raamwerk – de contacten
met andere ouders van kinderen van dezelfde leeftijd zijn
vaak een belangrijke bron van informatie en steun. Die
contacten kunnen uitmonden in relaties waarin onderlinge
uitwisseling, verbondenheid en solidariteit ontstaan. Op
die manier kan kinderopvang het netwerk van ouders
verbreden, kunnen ouders integreren in de buurt.

ben onder meer oog voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En hoe? Dit is het eerste
artikel in een reeks van drie waarin Naomi Geens
conclusies meegeeft over haar onderzoek naar ontmoeten (zie kader). Eerste vaststelling: ontmoeting
bevorderen is écht werken.
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Omdat ontmoeten dus zo ontzettend waardevol is, ging ik
het observeren. Dit gebeurde in twee groepsopvanglocaties voor baby’s en peuters (in Gent en Brussel) en in zes
spel- en ontmoetingsplaatsen (in Brussel en Antwerpen).
Na het uitgebreid in kaart brengen van dagelijkse contacten, sprak ik met 51 ouders en 19 teamleden. Citaten uit
deze gesprekken vind je verspreid over dit artikel. Op die
manier wilde ik antwoord vinden op mijn vragen. Wat er-

Veel opvanginitiatieven zetten in op ontmoeting, bijvoorbeeld met koffiemomenten op het tijdstip dat ouders
hun kinderen brengen of halen. Die koffie is een mooie
metafoor. Immers, als je koffie schenkt, doe je zo veel
meer dan koffie schenken. Je creëert ondertussen ook een
gelegenheid, een plek waar ouders – en bij uitbreiding ook
buurtbewoners – elkaar kunnen ontmoeten. Pierre bijvoorbeeld, is bij dergelijke gelegenheden een van de trouwe
aanwezigen. Hij is 80, woont in de wijk en wandelt een
heel eind om erbij te zijn. Waarom hij komt? ‘Hier kan ik
een keer een praatje doen met de mensen.’ De koffie (of de
soep, de fruitsap, de thee) is slechts het middel waarmee je
mensen bij elkaar brengt.

tingsruimte is een plek waar ouders en kinderen samen
naartoe komen om te spelen met elkaar, om samen te
spelen met andere kinderen, om even op adem te komen,
om een praatje te maken met andere volwassenen. Er zijn
steeds twee medewerkers die de ruimte open houden in
de breedste zin van het woord. Ze zorgen voor koffie en
een open sfeer waarbij ze elk gezin op hun gemakstellen,
terwijl ze tegelijk oog hebben voor het sociale gebeuren,
de groepsdynamiek. Ze creëren kansen om anderen te ontmoeten, maar op zo’n manier dat het voor gezinnen niet
bedreigend of verplicht voelt: in een spel- en ontmoetingsruimte kun je ook op jezelf bezig zijn, met je eigen kind.

Maar mensen komen elkaar toch al vanzelf tegen in de
kinderopvang? Moet je dan echt nog iets extra organiseren
om contact te bevorderen? Toch wel, want uit observaties
blijkt dat elkaar tegenkomen niet hetzelfde is als elkaar
ontmoeten. Bovendien ervaren ouders niet elke ontmoeting als ondersteunend. Hoe zit dat dan?

Zien en gezien worden
Ouders vinden het belangrijk om anderen te zien én
door hen gezien te worden. Om naar anderen te kunnen
luisteren én om zelf gehoord te worden. Daarin verschillen
ouders niet van kinderen of begeleiders. Iedereen zoekt
(h)erkenning in contact met de ander. Dat geeft een gevoel
van verbondenheid. En ja, naast de relaties die ouders met
hun familie en vrienden hebben, kunnen ook contacten in
de opvang met andere ouders en buurtbewoners bijdragen
aan dit gevoel van verbondenheid. De vader van Mike
omschrijft het zo: ‘Ik krijg meer het gevoel dat ik deel word
van de wijk en dat de mensen het appreciëren dat ik daar
rondloop.’
Dit gevoel van aanvaard worden en een plek krijgen, komt
niet vanzelf. Waar mensen samenkomen, zijn er immers altijd onderlinge verschillen, soms is er ook maatschappelijke
ongelijkheid. Dat maakt onderlinge verbondenheid soms
minder vanzelfsprekend. Als je je daarvan bewust bent,
kun je er echter wel aan werken. Zo vertelt een moeder
dat contact leggen in het park heel anders verloopt dan
in een spel- en ontmoetingsruimte. Waarom? ‘Omdat de
begeleiders heel veel sfeer geven.’

Professionele gastheer/gastvrouw
Wat doen deze professionele gastheren en -vrouwen van
een spel- en ontmoetingsruimte dan? Een spel- en ontmoe-

Dit alles betekent dat de medewerkers heel goed kunnen
omgaan met een zekere mate van onvoorspelbaarheid.
Want gezinnen uitnodigen, brengt altijd iets nieuws of onverwachts met zich. Deze gastheren en -vrouwen houden
de ruimte als het ware open voor alle mogelijke manieren
van denken, doen en aanwezig zijn. Ouders appreciëren
ontmoetingen waarbij ze een gevoel van gelijkwaardigheid
en wederkerigheid ervaren. Medewerkers die daarin slagen
zijn echte professionals. Hoe pakken ze dat nu precies aan?
Waar letten ze op?

Aandacht voor elk individu…
Om te beginnen is het voor kinderen en ouders belangrijk om zich echt welkom te voelen. Daarom ontvangen
medewerkers heel bewust elk kind, elke ouder. Als dit ook
nog eens vaste medewerkers zijn, worden zij voor kinderen
en ouders een vertrouwd gezicht, iemand op wie ze ook na
het eerste bezoek kunnen terugvallen. Wanneer een ouder
niet zo makkelijk aansluiting vindt bij de anderen, komt
een medewerker even een praatje maken. ‘Dan zeggen ze
zo iets heel onschuldigs en beginnen te babbelen. Ook als >
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Ontmoeting bevorderen
is echt werken. Op zulke
momenten ben je wel
degelijk professioneel
bezig.

even oud of vriendjes van elkaar zijn, zorgen spontaan voor
verbinding tussen de volwassenen.

iets vragen. De mensen vragen mij ook dingen terug, ik ben
hier van betekenis.’
Vergelijk het nog eens met de koffie die je inschenkt en
denk daarbij aan een kan met één tuit. Vol aandacht richt
je je op het kopje van de ene persoon die voor je zit. Daarmee laat je voelen dat hij of zij als individu van betekenis
is.

… en de groep
er in de groep een stilte valt, weten ze hoe ze dat kunnen
invullen. Ze zijn de olie die het allemaal wat makkelijker
maakt.’
Ook in de kinderopvang is dat welkomgevoel voor ouders
en kinderen belangrijk. Een kinderbegeleider omschrijft het
zo: ‘Dat iedereen geaccepteerd wordt, gewoon om wie hij
of zij is.’ Dat kan beginnen via een kopje koffie, zegt een
coördinator, maar onderliggend gaat het om zoveel meer.
‘Die koffie heeft daar niets mee te maken. Het is de boodschap die we daarmee geven: Kom ik nodig u uit, zet u.’ En
of je dat nu doet met koffie of thee, of je toont ouders die
tegelijk hun kinderen ophalen de tekeningen, bouwwerken
of foto’s van de voorbije dag, dat maakt niet uit. Het is de
sfeer van openheid die telt.
Zo’n sfeer installeer je niet alleen met en voor gezinnen,
het is iets dat deel wordt van de hele organisatie. Ook
teamleden, vrijwilligers en buurtbewoners voelen zich er
goed bij. Neema houdt in een groepsopvang voor baby’s
en peuters op vrijwillige basis een kleine bibliotheek open.
‘Ik kom hier graag want ik kan hier een keer iets zeggen,
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Naast aandacht voor het individu heb je bij ontmoeting
ook oog nodig voor het groepsgebeuren. Als er kinderen
in de buurt zijn, is de kans groot dat de interactie vanzelf
tot stand komt. Jonge kinderen zijn vaak een makkelijke
aanleiding om met anderen in contact te komen. Een
peuter die een mama ziet binnenkomen en luidkeels roept
‘De mama van Laya is daar!’, brengt haar in contact met
de groep. Of denk aan de vader die een bal terugrolt naar
een baby nadat die voor zijn voeten is beland. Kinderen die

En toch blijkt het zelfs in aanwezigheid van kinderen niet
altijd evident om aansluiting te vinden. Zelfs wanneer ouders daar heel erg naar op zoek zijn. Dan is het belangrijk
dat er een begeleider is die de groepsdynamiek en het
sociaal klimaat in de gaten houdt en ingrijpt in als kinderen, ouders of bepaalde meningen uitgesloten dreigen te
worden. Waar mensen samenkomen, gebeurt dat immers
af en toe. Zo vertelt een moeder dat ze het soms moeilijk
vindt om binnen te komen als de andere aanwezige ouders
onder elkaar Arabisch praten. ‘Dan denk ik: Oh, ik ben hier
alleen. Het is moeilijk om mee te doen omdat ik het niet
versta. Ik verstop mij dan.’
Soms vormt taal een barrière, soms zijn het meningen die
botsen – over borstvoeding bijvoorbeeld. Op dat moment
is het aan de medewerkers om een faciliterende rol op te
nemen. Ze zullen de discussie over borstvoeding bijvoorbeeld subtiel verbreden, zodat niet één waarheid over
borstvoeding gaat leven. Of ze benoemen het wanneer
kinderen ruziemaken om een stuk speelgoed. ‘Lastig hè, als
je hetzelfde speelgoed wil?’ Medewerkers zullen woorden
zoeken die de sfeer open houden.
Voorwaarde is wel dat het team bezig is met de vraag: hoe
we kunnen samenleven in deze tijdelijk gedeelde ruimte,
verschillend en gelijkend als we zijn? En net daarin ligt het
verschil met activiteiten waarbij ieder zijn eigen gang gaat.
Julie is moeder van drie kinderen en vindt in een gewone
‘koffieklets’ moeilijk haar plaats in de groep. Tijdens een
goed begeleid ontmoetingsmoment gaat het beter. ‘Want
dan hebben de medewerkers oog voor iedereen.’

bezig bent, ben je wel degelijk hard aan het werken. Ontmoeting tussen diverse gezinnen vraagt een grote professionaliteit van de medewerker. Je schenkt koffie met één tuit:
je draagt zorg voor het welzijn van elk kind, elke ouder. En
tegelijk ben je gefocust op de groep, op het sociale gebeuren. Dit koffie schenken met meerdere tuiten vraagt best
wat behendigheid. Soms loopt het een beetje uit de hand
en mors je overal koffie. Maar dat maakt de ontmoeting er
niet minder verrijkend op. Het belangrijkste is dat je beseft
dat koffie of thee of soep of fruitsap schenken (of andere
activiteiten organiseren) met het oog op ontmoeting een
waardevol deel is van goede kinderopvang. Het is niet niets
en het gaat niet zomaar: het is professioneel handelen.
Het volgende artikel in de reeks gaat in op het effect van
ongeschreven regels en gedragscodes in de opvang. <

Onderzoek naar ontmoeting
Vanuit het idee dat het kleine ontmoeten tussen mensen
waardevol is, onderzocht Naomi Geens in haar doctoraatsstudie de interacties tussen ouders onderling en tussen ouders en
professionelen. Alle citaten uit dit artikel komen uit interviews

Als je terugdenkt aan de metafoor van koffie schenken,
gaat het nu om een kan met meerdere tuiten. Je verdeelt
je aandacht over de groep en zorgt dat iedereen zich goed
voelt in het onderlinge contact.

Overal koffie

met ouders en professionals, ze zijn anoniem gemaakt.
Naomi Geens zal op de Vlaamse KIDDOdagen op 4 en 14 juni
nog meer vertellen over de onderzoeksresultaten en de vraag
‘Hoe kun je inzetten op ontmoeting in de kinderopvang?’ Het
programma van KIDDOdag vind je op www.vbjk.be

Kortom, ontmoeting stimuleren is niet niets. Als je daarmee
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