INHOUD
INLEIDING
Ouderschap als maatschappelijk goed
WIM GOOSSENS
Ouderschap verdient meer waardering vanuit de gemeenschap. Het overheidsbeleid is echter dubbel: ’Meer
eigen verantwoordelijkheid graag!’ en tegelijk worden
ouders weer meer ‘gemonitord’. – Maar houden juist
ouders de maatschappij niet in stand?
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ARTIKELEN
Eigen kind eerst
JANNEKE VAN BOCKEL
Moeders in oproer op het schoolplein: ‘Dat kind’ moet
weg uit de klas van ‘mijn kind’.
Ja, solidariteit verhardt zodra het eigen kind in de knel
komt, of jouw eer als ouder.
Het vertrouwen van een risico-ouder
MERIAN BOUWMEESTER
Ouderschap is riskant en een enkeling wordt ‘probleemouder’. Het Internationale Verdrag voor de Rechten van
het Kind gebiedt tijdige hulp, maar wie wíl hulp?
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Iedere ouder in beginsel een probleemouder?
GOOS CARDOL
De nieuwe Jeugdwet suggereert dit, maar het hoeft niet
zo te zijn - mits ouders mogen meepraten over hulp. En
als zij hulp krijgen zodra zij die nodig hebben’.

31

‘Netwerken’ met ouders - een bericht uit Vlaanderen
MARCEL DE BEUKELEER
Belangenorganisaties van ouders volstaan niet. De
overheid moet inzetten op ‘oudershulp’
naast ‘jeugdhulp’ en met het bijbehorende budget – om
het ouderperspectief te bewaken.

39

De knellende werking van maatschappelijke normen over
ouderschap
SIETSKE DIJKSTRA
De escalatie rond echtscheiding is een voorbeeld – en
de vraag is of bij voorafgaand ‘geweld thuis’ omgang
met de ex-partner (en kinderen) niet moet worden beperkt en strikt begeleid.
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Solidariteit óók met ‘het kinderbeschermingsgezin’
GÉ HAANS
Ouders die positief zijn over hun gezinsvoogd bedoelen
dat die trouw bleef komen, bereikbaar was en ‘transparant’. Maar mag en durft de gezinsvoogd dat vandaag
nog? Is daar tijd voor?
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‘U werkt niet mee, dus wij ook niet!’
MARGRETH HOEK
Ouders begeleiden bij een conflict met Bureau Jeugdzorg: dat regelt Stichting De Noodkreet in Brabant. Resultaat: ouders staan steviger in de schoenen en krijgen
betere hulp.
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‘Houd van je stiefkind, stiefmoeder!’ – Een stiefbiecht
JOSÉ KOSTER
Stiefouderschap: een ingewikkelde levensstaat. Zelden
een bewuste keuze. Je krijgt ze ‘erbij’, de stiefkinderen.
Verwacht wordt dat je dat wilt en aankunt. Waar is het
stief-spreekuur?
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CONCLUSIE
‘Ouders laat je nooit alleen aanmodderen!’
ALICE VAN DER PAS
Het loont om vierkant achter ouders te staan. Naarmate zij kunnen rekenen op familie en ‘het dorp’, voelen
ze zich veiliger - en zijn ze de veilige ouders die zij ook
zelf willen zijn.
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