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“Ik heb heel vaak mijn moeder gebeld van ‘Nou, als 
je haar nu niet op komt halen, dan doe ik d’r wat 

aan!’. Het was zó heftig en moeilijk, waardoor 
eigenlijk de hele beginperiode als moeder zijnde van 
jonge kinderen, ja… een enorme schaduwkant heeft”



Even voorstellen

• Ilona Slomp

• Mirjam Wijnja

• Susan Ketner
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share your talent. move the world.

Programma

• Kennismaking en toelichting programma

• “Warming up”

• In gesprek over film “De schaduwkanten van ouderschap”

• Een stukje theorie

• In gesprek over “Wat vinden ouders belangrijk in contact met 

professionals”

• Afsluiting 
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share your talent. move the world.
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share your talent. move the world.

Bespreken film

• Wat vond je van de film? Schrijf enkele trefwoorden op.

• Wat zou je willen vragen aan de ouders / Ilona uit de film? 

• Waarover zou je het willen hebben? 

• Wat wil je leren? 

Vier vragen
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“Maar ook veel meer een 
soort gevoel van schaamte. 
Omdat ik het dus zelf niet 

kan. Ik kan dus niet omgaan 
met een kind van 2/3/4 jaar. 

Dat is toch raar? Moet je 
kijken wat ik allemaal doe! Ik 
sta in rechtszalen werkgevers 
te verdedigen, en dan kan ik 

niet eens met een peuter 
overweg? Ja je schaamt je. 
[…] Het doet zoveel aan je 

zelfvertrouwen. Het 
moederschap zit zo in het 

diepste van wie je bent. En 
echt alles komt op losse 

schroeven te staan.” 

Een stukje theorie

• Wat is ouderschap?

• Wat zijn de schaduwkanten van het ouderschap?

• Buffers en beschermende factoren
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Wat is ouderschap?

• Elke ouder heeft een besef van verantwoordelijk zijn. Ondanks dat het gedrag van 
de ouder soms haaks staat op de waarden van de professional, kan je er van uitgaan 
dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind. Ouders willen juist bij professionals 
het gevoel krijgen dat ze het goed doen.

• Ouderschap maakt kwetsbaar. Omdat elke ouder het goed wil doen voor zijn kind, 
leeft er per definitie schuld en schaamte bij elke ouder. Het is niet haalbaar en 
realistisch om altijd alles goed te doen. Dit maakt het ouderschap kwetsbaar. Een 
respectvolle, positieve en belangstellende benadering is van belang.

• Ouders zijn eindverantwoordelijk. De ouder is eigenaar van de situatie en 
opdrachtgever voor professionals. Dat betekent dat je als professional altijd aansluit bij 
wat de ouder belangrijk vindt voor het kind. Je kunt in het proces dat de ouder 
doormaakt van toegevoegde waarde zijn door hem/haar in het ouderschap gerust te 
stellen, zodat de ouder de grip op of het overzicht over de situatie terug heeft, voordat 
je aandacht besteed aan het kind.

Alice van der Pas (1934 – 2017)
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Bron: https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/krachtig-

ouderschap/ouderschapstheorie/

https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/krachtig-ouderschap/ouderschapstheorie/


Hoe beleven ouders ouderschap? 

Ouderschapsbeleving Mee eens
Moeders

Mee eens
Vaders

Tevreden over opvoeding

Goed in staat om voor kinderen te
zorgen

Ouderschap is moeilijker dan ik
dacht



Hoe beleven ouders ouderschap? 

(Gezinsrapport, 2011)

Ouderschapsbeleving Mee eens
Moeders

Mee eens
Vaders

Tevreden over opvoeding 96% 97%

Goed in staat om voor kinderen te
zorgen

97% 98%

Ouderschap is moeilijker dan ik
dacht

58% 50%

Ouderschap is meer dan opvoeden!



Schaduwkanten: alle (jonge) ouders

Gevoelens

• Stress 

• Verantwoordelijkheid

• Kwetsbaarheid

• Twijfel, onzekerheid

• Vermoeidheid

• Schuldgevoel 

Omstandigheden

• Werk-privé balans onder druk

• Partnerrelatie verandert

• Ongevraagd advies, informatie 

overload, bemoeienis

• Verantwoordelijkheid hebben

• Minder tijd voor jezelf

• Het beste willen voor je kind
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Schaduwkanten: ouders onder druk*

Gevoelens

• Stress

• Teleurstelling

• Gevoel van tekortschieten

• Boosheid

• Wanhoop

• Bestaansonzekerheid 

• Trauma 

Omstandigheden omgeving (o.a.)

• Armoede, isolement

• Werkeloosheid 

• Scheiding, relatieproblemen

• Leven in twee culturen

Eigenschappen ouder (o.a.) 

• Psychische kwetsbaarheid

• Verslaving

• Nare ervaringen in de jeugd

13* Risicofactoren voor kindermishandeling



Schaduwkanten: bij onveiligheid

Gevoelens

• Onmacht

• Wantrouwen 

• Angst (voor uithuisplaatsing)

• Schaamte

• Schuld

Omstandigheden gezin

• Complexe problemen

Hulpverlening

• Meerdere hulpverleners

• Gevoel van urgentie

Samenleving

• Taboe kindermishandeling
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Beschermende factoren

• Opvoedvaardigheden van de ouder

• Contact met positieve, invloedrijke andere volwassenen (geen professionals)

• Ouderlijk welzijn

• Sociale steun / een sociaal netwerk 
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Buffers
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Bron: https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/krachtig-

ouderschap/ouderschapstheorie/

Hester van der Kwaak - www.beeldtekenaar.nl

https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/krachtig-ouderschap/ouderschapstheorie/


Belangrijke rol als professional

• Risico’s verkleinen

• Beschermende factoren versterken

• Buffers versterken

• Start: ga in gesprek over ouderschap, ook over de schaduwkanten

> Aandachtspunt: niet (ver)oordelen 
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In gesprek over schaduwkanten

• Oefening

• Gesprek 
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Oefening

• Als we ouders die contact hebben gehad met een zorgprofessional 

vragen wat hen het meest is bijgebleven uit dat contact, wat denk je dan 

dat ze antwoorden?

• Wat is jou het meest bijgebleven uit contact met een (zorg)professional 

voor je eigen kind of jezelf (docent, iemand uit de zorg, 

consultatiebureau)



Vervolg

• Luistertip

> VONK podcasts

• Interactieve workshop

> 14 april 2022, 15.00 – 16.30
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