Informatie

‘Ruimte voor Ouders’- project van de Van Veldhuizenstichting
Over het project
Vanuit de Van Veldhuizenstichting (VVS) stimuleren wij ouders om hun ervaringen met elkaar te
delen, elkaar te steunen en samen op te trekken om de kansen van hun kinderen te vergroten.
Om dit te realiseren hebben wij het project ‘Ruimte voor Ouders’ opgestart, met Ruimte zowel
in de fysieke betekenis van een speciaal ingerichte kamer, als de mentale ruimte die het ouders
gaat opleveren.
Achtergrond
Tot voorkort was de begeleiding die de VVS bood aan ouders individueel gericht. Samen met
een gezinsadviseur stelden ouders persoonlijke doelen, waar zij vervolgens individueel aan
werkten. In de nieuwe situatie stellen ouders nog steeds persoonlijke doelen voor zichzelf, maar
ze werken samen met andere ouders aan het realiseren ervan. Daarnaast zijn de doelen die ze
zich stellen niet alleen gericht op hun eigen vooruitgang, maar ook op wat ze kunnen betekenen
voor andere ouders. Zo doen we een beroep op de kracht en kwaliteiten van ouders en werken
we aan het doorbreken van het isolement waar velen zich in bevinden.
Werkwijze
We zetten allerlei mensen en middelen in om de Ruimte voor Ouders tot een succes te maken.
In de eerste plaats de ouders zelf. Zij denken en helpen mee bij de inrichting van de ruimte
en geven input over waar ze staan en waar ze behoefte aan hebben. De programma’s in de
Ruimte voor Ouders zijn gericht op het vergroten van hun opvoedvaardigheden, zorgen voor
zichzelf en participeren in de omgeving.
Naast de ouders zelf spelen de medewerkers een cruciale rol. Zij leren om het groepsproces te
begeleiden en ouders te stimuleren elkaar te steunen. Zij zorgen voor samenhang tussen wat
de kinderen in de groep doen en meemaken, en wat er in de Ruimte voor Ouders aan de orde
komt.
En tenslotte zetten we de nodige materialen en technische middelen in: een eigen beeldmerk,
flyers, mappen, een Facebookpagina, een digibord om samen beeldmateriaal en filmpjes te
bekijken, etc. Zo werken we aan een herkenbare en professionele uitstraling.
Groeimodel
De ouders die de VVS onder haar hoede heeft, kampen met problemen op verschillende vlakken.
Het is dus geen doorsnee groep om te begeleiden. Bovendien lenen niet alle persoonlijke doelen
zich voor een groepsgewijze aanpak, en zijn niet alle ouders daarbij gebaat. Daarom gaan we
uit van een groeimodel. Stapje voor stapje leren we met elkaar hoe we van de Ruimte voor
Ouders een plek maken waar ouders ervaren dat ze er niet alleen voor staan, maar samen
werken aan de toekomst van hun kind.

