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Een goed ouderbeleid is fundamenteel voor de vertrouwens-
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band tussen ouders en opvang. Dat las je al in deel 1 van deze
ouderreeks (KIDDO 1). Hoe beter de band tussen ouders en
opvang, hoe vlotter de communicatie en de samenwerking.
Maar hoe goed de relatie tussen ouders en opvang ook is, af
en toe heb je een moeilijke boodschap over te brengen. Hoe
pak je dat aan?

Deel 2: Samenwerken

met ouders

Hoe breng je moeilijke boodschappen?

‘A

ls het gaat over communicatie
met ouders, dan is een goede
start het halve werk’, vindt Jef
Scheirlinck, educatief medewerker bij VCOK
– Vormingscentrum voor Opvoeding en Kinderopvang. ‘Investeer vanaf het begin in de
relatie met ouders, want daar wordt de basis
voor de verdere samenwerking gelegd.’
Maar zelfs als het opperbest loopt tussen
ouders en opvang, kunnen er ontevredenheden opduiken, zowel bij de ouders als bij de
begeleiders in de opvang. ‘Dan is het zaak
om daar zo snel mogelijk over te praten. Al
is dat niet makkelijk, zeker niet in het begin,
en al helemaal niet met ouders met wie je
minder raakpunten hebt.’

Kleine ergernissen
In de kinderopvang ziet Scheirlinck een
aantal typische ergernissen terugkeren bij
begeleiders en opvangouders. ‘Het zijn vaak
kleine, dagelijkse akkefietjes: een kind dat
te laat wordt opgehaald of een ouder die
vergeet te verwittigen wanneer zijn kind niet
komt. Het mag dan gaan om kleine ergernissen, toch moet daar zo snel mogelijk over
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gepraat worden.’ Maar hoe doe je dat? ‘Een
goede tip is alvast dat je ouders hierover niet
op het stressmoment zelf aanspreekt. Je hoeft
geen afzonderlijke afspraak te maken, maar
spreek hen wel aan bij het volgende brengof haalmoment. Zorg dat je rustig bent en
let erop dat je ouders niet gaat veroordelen
of beschuldigen. Een ouder die te laat was,
kan bijvoorbeeld hebben vastgestaan in een
file. Toon begrip voor de situatie en vraag om
afspraken zo veel mogelijk na te komen.’

Moeilijke situaties
Een ander herkenbaar voorbeeld is dat
van een kind dat – niet voor de eerste
keer – gebeten wordt door een ander kind.
‘Begeleiders of opvangouders vertellen dat
niet graag aan de ouders’, beaamt Scheirlinck. ‘Het voelt alsof je niet voldoende hebt
opgelet. Leg ouders uit dat zoiets ook onder
goed toezicht snel gebeurd kan zijn en dat
bijtgedrag niet altijd te vermijden is. Maar
toon zeker ook begrip voor de misschien
boze reactie van de ouders. Benadruk dat de
opvang dit wel degelijk aanpakt: vertel dat je
het bijtend kind bijvoorbeeld eventjes apart

hebt genomen en dat zijn ouders ook op de
hoogte zijn. Toon ouders dat je al het mogelijke doet, zij begrijpen het dan vaak beter.’
Ook zindelijkheid is een thema dat wel eens
voor wrevel kan zorgen. ‘Bijvoorbeeld omdat
een ouder je vraagt daar werk van te maken,
terwijl jij meent dat het kind er nog niet
klaar voor is. Dan breng je die boodschap
het beste op basis van wat jij observeert bij
het kind. Probeer een dialoog met de ouders
op gang te brengen zonder in discussie
te gaan. En trap niet in de valkuil van “ik
weet het beter dan jij”. Probeer te begrijpen
waarom die ouders zoveel belang hechten
aan zindelijkheid: misschien zien ze de
schooltijd dichterbij komen of spelen er nog
andere motieven mee. Ook omgekeerd komt
het voor, wanneer jij denkt dat het kind al
klaar is om zindelijk te worden en de ouders
niet. Daar kunnen ouders een goede reden
voor hebben. Misschien gaat het gezin
verhuizen of komt er een kindje bij en willen
de ouders niet te veel veranderen tegelijkertijd. Probeer altijd te begrijpen wat speelt en
zoek samen naar oplossingen.’
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Nog een gevoelig punt volgens Scheirlinck
zijn zieke kinderen die naar de opvang worden gebracht. ‘Probeer je ook in dit geval in
te leven in de situatie van de ouders. Besef
dat niet iedereen een goed arbeidscontract
heeft, of een statuut waarin vrij nemen voor
een ziek kind mogelijk is. Uiteraard zijn er
grenzen aan het begrip. Een kind dat erg
ziek is, hoort niet thuis in de opvang. Die
boodschap moet je ook duidelijk overbrengen en het is goed om duidelijke afspraken
te hebben over koortsgrenzen en dergelijke.
Maar probeer je in concrete ziektesituaties
wel flexibel en pragmatisch op te stellen.
Zadel ouders niet op met een schuldgevoel
maar help hen een oplossing te vinden.
Je kunt hen bijvoorbeeld informeren over
alternatieven zoals de opvang van zieke
kinderen door de mutualiteiten (verplichte
zorgverzekering in Vlaanderen, red.).’

Bezorgdheden van ouders
Soms zijn ouders op hun beurt ontevreden
over iets. Ook voor ouders is het brengen
van een moeilijke boodschap een gevoelige
klus. Vaak zullen ze fluwelen handschoenen
aantrekken en goed nadenken voor ze iets
zeggen.’Maar de ouders die al hun moed
hebben verzameld en vertellen wat op hun
hart ligt, zijn nog de makkelijkste’, vindt
Scheirlinck. ‘Veel moeilijker is het als je aan

kend: probeer de kritiek niet persoonlijk op
te vatten en niet in de verdediging te gaan.
Verplaats je ook hier even in de ouders:
zij kennen hun kind goed en weten vaak
wat het nodig heeft, ze proberen je vaak
vol – soms onzichtbare – bezorgheid iets
te vertellen en het is absoluut niet makkelijk om je kind bij een “vreemde” achter
te laten, want dat ben je toch in het begin.
Luister naar hun verhaal, stel vragen en
probeer de situatie te doorgronden. Probeer
te achterhalen welke vraag of behoefte er
achter hun opmerkingen zit.’

Nóg gevoeligere
onderwerpen

hun houding merkt dat ze niet tevreden
zijn, terwijl ze dat niet met woorden uiten.
Dat is begrijpelijk: vaak durven mensen
niets te zeggen omdat ze geen “moeilijke”
ouder willen zijn, omdat ze geen persoonlijke kritiek willen geven op een bepaalde
begeleid(st)er, omdat ze de goede contacten
verder niet in het gedrang willen brengen
of omdat ze zelfs bang zijn dat hun kind de
dupe zal worden van hun houding.’
Opvang met een open cultuur, kan ouders
over die drempel heen helpen. Scheirlinck
raadt dat sterk aan. ‘Geef ouders de kans
om hun mening te ventileren. Komt er desondanks niets, dan moet je zaken proberen
aan te kaarten vertrekkend vanuit je eigen
observaties. Bijvoorbeeld: “Ik had het gevoel
dat je niet zo tevreden was toen je vanochtend vertrok.” Heb je het geluk dat ouders
hun bezorgdheden uiten, beschouw dat dan
als waardevolle feedback. Een moeilijke
boodschap ontvangen is niet vanzelfspre-

Dit waren vooral moeilijke boodschappen
van praktische aard. Van een heel andere en
zeer gevoelige orde is de boodschap dat je
je zorgen maakt over de ontwikkeling van
een kind. Omdat het nog niet zit, kruipt of
praat bijvoorbeeld. Uiteraard ben je niet medisch bevoegd, maar je hebt wel een schat
aan opvangervaring en daarom merk je toch
dingen op. Hoe breng je dan zo’n uiterst
delicate boodschap? ‘Uiteraard kaart je dit
pas bij ouders aan als je het in je team of
met de verantwoordelijke hebt besproken’,
stelt Scheirlinck. ‘Wat je zeker niet moet
doen is je baseren op de ontwikkelingslijsten
die zeggen wat kinderen moeten kunnen op welke leeftijd. Je kunt je het beste
beperken tot het delen van je twijfels en
zorgen met de ouders. Je bent geen expert,
je mag je dus zeker niet wagen aan labels
of diagnoses. Je kunt enkel praten over wat
je hebt geobserveerd bij het kind. Soms
zitten ouders zelf ook met een bezorgdheid
en vinden ze het een opluchting dat ze die
kunnen delen. Wanneer ze dat op die manier
aangeven, kun je hen doorverwijzen naar
>

KIDDO 2 • 2013

17

‘Als ouders hun bezorgdheden uiten,
beschouw dat dan als waardevolle
feedback’
de huisarts of het consultatiebureau. Maar
soms zien ouders niet wat jij denkt te zien,
en dan kun je niet anders dan hun tempo
respecteren.’

Zelf doen!
In ieder geval pleit Scheirlinck ervoor dat
begeleiders of opvangouders de moeilijke
boodschappen zelf brengen en ontvangen.
‘Het is geen goed idee om de moeilijke
gesprekken over te laten aan de (dienst)
verantwoordelijke, of aan de collega die
daar goed in is.’ Hans Vervenne, coördinator
van kinderdagverblijf De Palmboom in Gent,
vindt dat ook. ‘Bij ons geldt de regel dat
begeleiders zelf zo veel mogelijk rechtstreeks
met de ouders bespreken. Ik wil vermijden
dat ouders of begeleiders naar mij komen zodra het even moeilijk wordt. Het is ook niet
mijn gewoonte om er bij te gaan zitten wanneer begeleidsters met ouders overleggen.
Want de aanwezigheid van de leidinggevende heeft altijd een effect op het gesprek.’
Vervenne probeert zijn teamleden zo te
ondersteunen dat ze zélf moeilijke boodschappen kunnen geven en ontvangen. ‘We
organiseren daarover trainingen, we doen
rollenspellen binnen het team en ik coach
mijn mensen daarin of laat hen coachen door

een collega-begeleider met meer ervaring.’
Soms bespreken ouders dagelijkse dingen
met de begeleider of opvangouder en
stappen ze bij problemen naar de (dienst)
verantwoordelijke of leidinggevende. ‘Veel
heeft te maken met het klimaat in de
opvang’, verklaart Scheirlinck. ‘Als de begeleider zich opstelt als de vriendelijke butler
terwijl belangrijke dingen vooral opgenomen
worden door verantwoordelijke, dan zet
de verantwoordelijke zelf een trend. Geef
begeleiders wat meer verantwoordelijkheid
en help hen in de communicatie met ouders,
dan kunnen ze ook moeilijke gesprekken
aan. Willen ouders toch nog hun verhaal
doen aan de leidinggevende, dan moet dat
kunnen. De verantwoordelijke stelt zich
dan niet op als een rechter die één van de
partijen gelijk moet geven en ook niet als
de grote probleemoplosser. Een bemiddelaar die ouders en begeleider met elkaar in
gesprek kan brengen en helpt zoeken naar
een oplossing, werkt beter.’
En bij anderstalige ouders die geen Nederlands begrijpen, zoek je naar een gemeenschappelijke taal. Als die er niet is kun je
werken met foto’s en pictogrammen. ‘Dat

gaat goed als het gaat over eten, slapen en
spelen’, stelt Scheirlinck, ‘maar voor moeilijke boodschappen lukt dat minder goed.
Soms moet je een tolk inzetten en zelfs
dan merk je dat subtiele nuances vertalen
geen sinecure is.’ Maar communicatie met
ouders is belangrijk: omdat het uiteindelijk
de kwaliteit ten goede komt, heeft elke
ouder er recht op. Al is het wel één van de
moeilijkste aspecten van het werk in de opvang, onderstrepen Vervenne en Scheirlinck.
De opleiding mag er meer aandacht aan
besteden. ‘Er wordt zoveel vaardigheid en
subtiliteit verwacht in de relatie met ouders’,
besluit Scheirlinck, ‘daarin moet je begeleiders ondersteunen.’ <

De volgende minireeks gaat over het
‘tevredenheidsgesprek’: meer dan een
formaliteit!

Meer informatie
Aggy Langedijk, Communiceren met ouders? Maak er
werk van!, SWP
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