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Ouders-voor-ouders: ondersteuning
bij uithuisplaatsing kinderen
Wanneer je als ouder/verzorger te maken krijgt met uithuisplaatsing van je
kind(eren), is dit een ingrijpende ervaring. Het contact met de professionele

Wat bieden wij jou?
Wij bieden ouders een luisterend oor.
Wij zijn een gesprekspartner in deze moeilijke tijd.

hulpverlening verloopt niet altijd zoals je wenst. Dit komt omdat de
hulpverlening zich in het begin vaak vooral op het kind richt. Voor jouw situatie
als ouder/verzorger is er soms weinig aandacht.
Ouders/verzorgers die ervaring hebben met een uithuisplaatsing, begrijpen
als geen ander wat je in deze situatie doormaakt. Ze weten voor welke vragen
je komt te staan. Juist daarom kunnen ze iets betekenen voor ouders die
het overkomt. Vanuit deze gedachte is het Ouders-voor-ouders project van
Zorgbelang Brabant|Zeeland opgezet.

“Veel ouders/verzorgers die te maken krijgen met een
(gedwongen) uithuisplaatsing van hun kind, kunnen niet
of nauwelijks met vragen en emoties bij iemand terecht
die daadwerkelijk weet hoe zij zich voelen. Als ervaringsdeskundige ga ik met ouders in gesprek, hoop ik hen te
ondersteunen en een hart onder de riem te steken, zodat
zij zich op deze manier gehoord en begrepen voelen.”
Inge, ouder met ervaring

Ervaring met uithuisplaatsing
“Wat ik ontzettend miste was de aandacht voor
mij als gedupeerde ouder. Als ouder blijf je zitten
met vragen en mis je emotionele ondersteuning en
vooral een luisterend oor! Alle aandacht gaat op
dat moment geheel naar het betrokken kind. Ik wil
ouders vanuit mijn ervaring ondersteunen.”
Cees, ouder met ervaring

Bij dit project zetten ouders/verzorgers hun ervaring met
uithuisplaatsing op vrijwillige basis in om jou te ondersteunen. Zo
hopen zij bij te dragen aan je verwerkingsproces. Ook ondersteunen
ze je in de vervolgstappen naar een mogelijke terugplaatsing van je
kind(eren). De ouders die deelnemen aan dit project zijn speciaal
opgeleid om je te ondersteunen.

“Door de deskundige training voel ik me goed voorbereid om aan
de slag te gaan als ervaringsdeskundige. Ik heb goede handvaten
meegekregen en heb er zin in om mijn ervaringen positief in te
zetten en zo mijn doel om mensen te ondersteunen en te helpen te
verwezenlijken.”
Kristel, ouder met ervaring

Aanmelden & contact
Wordt of is jouw kind uithuisgeplaatst? En zou je het fijn vinden om
begeleid te worden door een ouder die hier ervaring mee heeft?
Meld je dan aan.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
Zorgbelang Brabant|Zeeland
oudersvoorouders@zorgbelang-brabant.nl
Ringbaan Zuid 44

Stationsplein 21

5022 PN Tilburg

4461 HP Goes

013 - 594 21 70

0113 – 203 200

www.zorgbelang-brabant.nl

www.zorgbelang-zeeland.nl

Het Ouders-voor-ouders project wordt uitgevoerd door Zorgbelang
Brabant|Zeeland in samenwerking met Sterk Huis en Koraal, locatie
de Hondsberg en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds
Kinderpostzegels.

