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e Palmboom, een kinderdagver-
blijf van Stad Gent, ligt in een 
gemengde wijk met een hoge 

concentratie van maatschappelijk kwets-
bare gezinnen. Na 2007 werd de peutertuin 
voor kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar 
omgevormd tot een volwaardig kinderdag-
verblijf voor 0- tot 3-jarigen. Op een nieuwe 
locatie kreeg De Palmboom 4 leefgroepen 
met plaats voor 56 kinderen. 
De Palmboom werkt buurtgericht. ‘Het 
inschrijvingsbeleid schrijft voor dat we 50 
procent van de plaatsen voor kinderen uit de 
buurt moeten reserveren, wij hebben daar 
70 procent van gemaakt’, vertelt coördinator 
Hans Vervenne. ‘We willen dat ons kinder-
dagverblijf een afspiegeling van de buurt is. 
We werken nauw samen met buurtorganisa-
ties, werken mee aan wijkfeesten, enzo-
voort. Dit doen we allemaal zodat de buurt 
ons kent en weet dat we openstaan voor 
alle ouders, ook voor wie niet werkt. Want 
daarover bestaan nogal wat misverstan-
den.’ In principe verlopen alle aanvragen in 
Gent via het centrale aanmeldingssysteem 
Tinkelbel, maar toch komen heel wat jonge 

ouders zelf bij De Palmboom langs. ‘Ik maak 
tijd voor die mensen. Voor mij begint een 
goede samenwerking met ouders al bij het 
onthaal van kandidaat-ouders. Mensen 
vergeten nooit hoe ze de eerste keer worden 
ontvangen.’
Bij de opstart zette De Palmboom zwaar in 
op ouderbetrokkenheid. ‘Zowel de ouders 
die mee overstapten van de vroegere locatie 
als de nieuwe ouders nodigden we uit om 
het pand in aanbouw te bezoeken. We 
lichtten uitvoerig ons beleid toe en lieten de 
ouders het speelgoed mee uitkiezen.’ Maar 
daar stopte het niet, want De Palmboom wil 
de families van de kinderen blijvend betrek-
ken bij de opvang. ‘We willen vooral niet de 
indruk wekken dat ouders alleen welkom 
zijn om te helpen. Voor ons zijn ouders ge-
lijkwaardige partners.’ Eigenlijk zijn ze niet 
eens zo veeleisend, vindt Vervenne. ‘Maar 
je moet doen wat je belooft. En uitleggen 
waarom je iets niet kunt doen. Anders 
verlies je snel hun vertrouwen.’

Andere tijden
Een goede samenwerking begint bij de 

toegankelijkheid van het kinderdagverblijf, 
meent Vervenne. ‘Ouders zijn bij ons op 
elk moment van de dag welkom, zolang ze 
willen. Ooit hadden we een vader die in de 
buurt werkte en tijdens zijn lunchpauze hier 
zijn boterhammen kwam opeten. Dat dat 
kan, schept vertrouwen. Ouders zien met 
hun eigen ogen hoe we werken, en ze zien 
dat we het doen zoals we zeggen dat we 
het doen.’
Vervenne werkte zelf ooit als kindbegeleider. 
‘In die tijd was er geen contact tussen ou-
ders en begeleiders. Het was de sociaal as-
sistent die de kinderen naar de groep bracht. 
Ik wist niet eens hoe de ouders eruitzagen, 
terwijl ik wel de hele dag voor hun kinderen 
zorgde. Gelukkig liggen die tijden ver achter 
ons. Want hoe beter je een kind zijn familie 
kent, hoe beter je voor dat kind kan zorgen. 
En hoe beter een ouder de opvang kent, hoe 
groter zijn begrip. Dagelijks investeren in de 
relatie met ouders en familie maakt onze 
baan complexer, maar ook boeiender en 
aangenamer: het vergemakkelijkt vaak ook 
het contact met de kinderen.’ 

Een goed contact met ouders vormt een meerwaarde voor 

iedereen. Hoe maak je dat ouders zich welkom voelen in 

de opvang? Hoe bevorder je hun betrokkenheid en hoe 

stimuleer je de contacten tussen ouders onderling? 

KIDDO sprak erover met Hans Vervenne, coördinator van 

het Gentse kinderdagverblijf De Palmboom.
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Hoe de opvang ouders met elkaar kan verbinden
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Misverstanden uitpraten
‘Cruciaal voor een goed contact met ouders 
is dat we misverstanden of ergernis, van hun 
kant of van de onze, meteen uitpraten en 
niet laten sudderen’, zegt Vervenne, en hij 
licht dit toe met een voorbeeld. ‘Wij hadden 
hier een moeder die altijd vanachter het hek 
bleef kijken naar de allochtone begeleidster 
van haar kind. Uit een gesprek bleek dat 
die mama weinig contact had met alloch-
tonen en daardoor met twijfels zat over de 
opvang. We hebben toen afgesproken dat 
de begeleidster extra uitleg zou geven over 
onze manier van werken. Uiteindelijk is die 
samenwerking zeer goed gelopen. Maar het 
is belangrijk om dergelijke zaken meteen op 
te helderen.’

Elke ouder anders
Verder vindt Vervenne het belangrijk om te 
individualiseren naar ouders, net zoals naar 
kinderen. Met ouders is dat alleen een stuk 
moeilijker, want die ken je niet door en door 
zoals de kinderen. Vervenne: ‘Neem nu ons 
ziektebeleid. Wanneer een kind koorts krijgt, 
dan bellen wij de ouders meteen op, zodat 

ze op de hoogte zijn. Maar hoe het verder 
gaat, bekijken we per geval. Hoe beter je 
ouders kent, hoe beter je kunt inschatten of 
ze hun kind kunnen ophalen, of ze kunnen 
terugvallen op iemand in hun omgeving 
enzovoort. Dat is immers voor ieder gezin 
anders. Maar eenvoudig is het niet. Want 
een ouder mag vooral niet het gevoel krij-
gen dat voor andere ouders andere regels 
gelden. Dat ligt heel gevoelig. Het is een 
punt waar we ook intern al veel discussie 
over hebben gehad.’
Nog zo’n gevoelig punt is hoe ver je als 
begeleider kunt gaan in de omgang met ou-
ders. ‘Als het met een bepaalde ouder goed 
klikt en die vertelt de begeleider privézaken, 
dan kan die begeleider geneigd zijn dat zelf 
ook te doen. Als verantwoordelijke wijs ik 
dan altijd op de professionaliteit van bege-
leiders: wat je meedeelt over je privéleven is 
je eigen keuze, maar ik benadruk wel altijd 
dat iedere ouder recht heeft op evenveel tijd 
en aandacht. Want we zijn wel voorstander 
van diversiteit, maar ook van de gelijkwaar-
dige behandeling van iedere ouder. Er mag 
geen onevenwicht ontstaan.’ 

Hoe nauwer ouders bij de opvang betrokken 
zijn, hoe groter ook de kans dat er eens een 
probleem opduikt. ‘Als je ouders toelaat in 
de groepen, dan moet het volgens mij kun-
nen dat ze zelf koffie pakken. Maar ouders 
die in de papieren van de begeleiders gaan 
rommelen, dat kan dan weer niet, want 
dat brengt de privacy van andere kinderen 
en ouders in het geding. Dan moet je ook 
duidelijk kunnen zeggen dat het niet kan.’
Vervenne herinnert zich ook het voorbeeld 
van een groep waar ouders zich negatief 
uitlieten over het gedrag van een ander 
kind in de groep. ‘De begeleidster wist niet 
hoe ze daarop moest reageren. Wij hebben 
hun toen gezegd dat we hun zorgen serieus 
namen – enkele van hun kinderen waren al 
door het betrokken kind aangevallen – maar 
hebben wel uitgelegd dat wij als kinderdag-
verblijf geen mensen veroordelen om hun 
manier van opvoeden en dat het niet in onze 
visie past dat er negatief wordt gepraat 
over kinderen in de groep. Wél hebben we 
de problemen in die groep aangepakt met 
behulp van gerichte activiteiten. Ouders 
zagen dat die aanpak werkte.’ 
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Ouders voor ouders
Kinderopvang is ook een plek waar ouders 
elkaar ontmoeten, ook daarin zit de meer-
waarde. ‘Uit onze gesprekken met ouders 
blijkt dat de behoefte om andere ouders 
te leren kennen groot is’, weet Vervenne. 
‘Jonge ouders willen hun ervaringen en 
onzekerheden delen en elkaar helpen. Dat 
werkt trouwens beter dan dat wij profes-
sionelen op een schoolse manier zeggen hoe 
het moet.’ Hoe kun je als kinderdagverblijf 
die informele contacten tussen ouders 
ondersteunen? ‘Het zit hem in kleine dingen, 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om iedere dag 
een kopje koffie te blijven drinken. We no-
digen de ouders ook regelmatig uit op een 
feestje of bijeenkomst. Vorige zomer hebben 
we nog een groot feest georganiseerd voor 
alle gezinnen die hier ooit een kind hadden. 
Met die regelmatige ontmoetingen bereik 
je meer dan met één keer per jaar een ge-
spreksavond. Ik zie dat onze aanpak werkt: 
ouders halen wel eens elkaars kinderen op 
of passen op elkaars kroost.’ 

In De Palmboom hebben de ouders heel 
uiteenlopende achtergronden en culturen. 
‘Maar we zien dat de gedeelde ervaring 
met het opvoeden van kinderen mensen 
samenbrengt, over die verschillen heen. Wat 
wij wél doen, is de verschillende culturen 
hier zichtbaar maken, zodat ouders daarvan 
leren. Als het Suikerfeest is bijvoorbeeld, dan 
voorzien wij een hapje voor alle ouders en 
leggen we uit wat er wordt gevierd. Er zijn 
in de buurt wel eens spanningen of proble-
men tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen, maar hier merken we daar zeer weinig 
van.’ 

Coach
Vervenne beseft dat hij veel van zijn team 
verwacht op het vlak van samenwerking 
met ouders en communicatie. Hoe helpt hij 
zijn mensen om die hoge eisen aan te kun-
nen? ‘Om te beginnen kunnen begeleiders 
altijd bij mij terecht. Ik probeer hen zo goed 
mogelijk te coachen, zodat ze zo veel moge-
lijk zelf met ouders communiceren, ook als 

het eens wat moeilijker gaat. Het is niet de 
bedoeling dat het bij het minste probleem 
een kwestie wordt van “over naar de coör-
dinator”. Dat is niet altijd makkelijk, maar 
het maakt wel dat begeleiders voelen dat 
er veel vertrouwen in hen wordt gesteld als 
aanvullend opvoedingsfiguur voor een kind 
en zijn gezin. En dat komt hun werkplezier 
alleen maar ten goede.’ <

In de volgende KIDDO: Hoe breng je 
ouders een moeilijke boodschap?

‘Misverstanden of ergernis praten 
we meteen uit met ouders, die 
blijven niet sudderen’
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