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Uitkomsten Samenkracht! - interviews 
 

Datum digitale interviews: mei 2021   

Project/onderwerp: uithuisplaatsingen in vrijwillig kader naar een residentiële instelling   

 

Wat waren de belangrijkste opmerkingen/verbeterpunten/succesfactoren die genoemd zijn door de 

deelnemers? 

Positieve punten Aandachtspunten 
Jeugdconsulenten zien en horen ouders goed en zijn 
een enorme steun 

Behoefte aan een vast telefoonnummer waar ouders 
terecht kunnen als het echt niet meer gaat  

Uithuisplaatsing is soms onvermijdelijk en kan rust 
brengen in de situatie 

Probleem ligt niet altijd bij de ouders, kijk naar het hele 
systeem 

Vanuit gemeenten wordt meegedacht vanuit de kennis 
die zij hebben over aanbieders 

Uithuisplaatsing heeft te veel lading; er is behoefte aan 
meer tussenoplossingen, bijv. een time-out-plek  

 Er is meer kennis over autisme nodig bij hulpverleners  

 Overzicht van aanbieders toegankelijk maken voor 
ouders  

 Ouders hebben behoefte serieus genomen te worden 
in hun ervaring met het kind  

 Behoefte aan een vaste contactpersoon die regie heeft 
en meeloopt met het gezin 

 

Wat hebben de interviews opgeleverd? 

We hebben ouders van kinderen die in vrijwillig kader uit huis geplaatst zijn geïnterviewd. Het was 
waardevol voor hen om de ervaringen te delen met als doel de gemeenten en aanbieders verder te 
helpen. Het digitale interview is laagdrempelig en biedt gelegenheid goed door te kunnen vragen. De 
geïnterviewde is in de gelegenheid om wat dieper op de zaken in te gaan waardoor er aan zowel de 
positieve factoren als de aandachtspunten voldoende aandacht kan worden besteedt. De ouders 
hebben aan kunnen geven hoe zij de kwaliteit van de zorg of het ontbreken daarvan hebben ervaren en 
wat de uithuisplaatsing heeft opgeleverd. Ook is gesproken over hoe de samenwerking met de 
consulenten verloopt. Deze informatie is van belang voor de werkgroep versterken vakmanschap 
jeugdprofessional zodat zij de aandachtspunten mee kunnen nemen in hun dagelijkse werk.  
 

Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn? 

De werkgroep versterken vakmanschap jeugdprofessional zal de uitkomsten van deze interviews 
bespreken en uitdragen naar de collega’s in hun gemeente. 
  

Komt er een vervolg (bijeenkomst)? 

Een aantal ouders hebben aangegeven structureel te willen bijdragen aan de verbetering van het beleid 
en gaan deelnemen aan een klankbordgroep over jeugdhulp en verblijf. Deze klankbordgroep zal vier 
keer per jaar bij elkaar komen en inhoudelijk dieper op zaken ingaan.  
 


