
                                                                    
 
Juryrapport Bert Prinsenprijs 2017 
 
Algemeen 
Bij zijn afscheid is in 2011 de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen om de praktijkverbetering en 
vernieuwing van de opvoedsteun onder de aandacht te blijven brengen. Deze prijs ondersteunt jonge 
professionals bij het (verder) ontwikkelen van initiatieven op het gebied van opvoedsteun, waar 
mogelijk en nodig samen met ouders en vrijwilligers. Voor de derde Bert Prinsenprijs in 2017 - met 
speciale aandacht voor het normaliseren van het opvoeden - waren er 20 inzendingen. De jury, 
bestaande uit Marieke Timmermans (NCJ), Caroline Vink (NJi) en Bert Prinsen heeft op basis van de 
gestelde criteria (komt direct ten goede aan ouders en verzorgers, vernieuwend, een normaliserende 
aanpak, overdraagbaarheid, eenvoud, onderbouwing, aanstormend talent) vier prijswaardige 
initiatieven gezien, waarvan er voor vandaag drie zijn genomineerd. 
 
De jury constateert een grote rijkdom aan initiatieven, waarvan de 20 aanmeldingen mogelijk nog 
maar een magere afspiegeling zijn. Het lijkt erop, dat de aandacht voor het dagelijkse en het gewone 
van opvoeden terug is. Opvoedsteun, preventie, steun bij ouderschap en de opvoeding versterken 
zijn terug op de agenda van (gemeentelijk) beleid en praktijk.  
 
Een deel van de aanmeldingen voldeed niet aan criteria. Maar dat betekent niet dat het geen 
waardevolle initiatieven zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor goed uitgewerkte initiatieven gericht op 
aanstaande werkende ouders of wetenschappelijk onderbouwde Engelstalige “parenting tips”. Er 
sprak veel power en creativiteit uit de inzendingen. En ook zij-instromers, herintreders en late 
roepingen komen met inspiratierijke initiatieven. 
 
Eervolle vermeldingen  
Dat brengt de jury bij vier eervolle vermeldingen van positief opvallende inzendingen die echter niet 

voldeden aan alle criteria. Het zijn:  
- Peuterspeelzaal voor de gezinslocatieopvang: de toeleiding van kinderen van vluchtelingen naar 

de peuterspeelzaal is een sprong voorwaarts. Het is een mooi initiatief, waarvoor de gemeente 
en professionals in Katwijk hun nek uitsteken. 

- De Reis van 5: dit initiatief sluit aan bij de positieve trend in aanmeldingen dat er meer met 
spellen (en bijv. ook situatiekaarten) wordt gewerkt.  

- Anneau1989 en GroeiGids app berichten: bloggen en vloggen is vernieuwend en een aanrader 
voor opvoedsteun, net als de gepersonaliseerde apps van de GroeiGids. 

- Pilot ‘Het begint bij mij’: een sympathiek initiatief in het onderwijs met lovenswaardige inzet van 
niet jong maar wel talent. De kracht ligt in de integrale aanpak. 

 
Drie genomineerden 
De jury heeft voor de 3e Bert Prinsen-prijs in 2017 drie kandidaten genomineerd. Het zijn: 
 
De Opvoedtakel 
Dit initiatief van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen is allereerst sterk normaliserend: praten en 
nadenken over het gewone opvoeden in moeilijke opvoedsituaties. ‘Opvoeden blijft altijd 
een gegeven en een opgave voor ouders, ook in zeer lastige omstandigheden’, zo zeggen zij 
nadrukkelijk. Het vernieuwende zit in het werken met het beeld van en de metafoor van de  
 
 



                                                                    
 
‘Opvoedtakel’ als opstap naar positief opvoeden. Het biedt goede kansen voor overdraagbaarheid en 
voor het verbreden naar meer doelgroepen. Het is zeer praktijkgericht en in de praktijk in 
Leeuwarden vanaf de werkvloer ontwikkeld in directe samenspraak en met continue feedback van 
ouders en verzorgers. Transparantie ontstaat door de aanpak vast te leggen in een methodische 
werkwijze. 
 
Het Familiekrachtcafé 
Het gaat over: praten over opvoeden in een niet-professionele setting. Dit initiatief van Angelique 
Cras en Imke Schoppink uit Bemmel blinkt uit door normalisering. Het onderliggende principe en 
format van dit initiatief is ‘an sich’ niet zo zeer vernieuwend, wel het feit dat het heel lokaal is 
ingericht. En dat er heel goed wordt gekeken naar de behoeften van de doelgroep in de lokale 
setting. Naast ‘bonding’ is er ook sprake van ‘bridging’. En het is er voor iedereen: alle opvoeders zijn 
welkom in het Familiekrachtcafé. Dit lokale initiatief voor versterken van de eigen kracht, ingegeven 
door ouders zelf is een schoolvoorbeeld van informele, sociale steun. Het mag niet alleen op veel 
enthousiasme rekenen, met de vormgeving van een eigen stichting wordt ook gewerkt aan evaluatie, 
borging en overdraagbaarheid. 
 
Het Opvoedkwaliteitenspel 
Het doel van het Opvoedkwaliteitenspel is dat ouders weer in zichzelf gaan geloven. Via een 
oplossingsgerichte methode worden ouders bewust van hun kwaliteiten om van daar uit verdere 
opvoedkwaliteiten te ontwikkelen. Dit spel van jeugdverpleegkundige Ingrid Diepstraten is 
vernieuwend door de inbreng van spel als middel om met ouders aan de praat te raken tijdens het 
verpleegkundig consult of een huisbezoek. Het is zeker normaliserend: het is sterk gericht op wat 
goed gaat, op de persoonlijke kracht van ouders. Het blinkt uit door z’n overdraagbaarheid. Het spel 
is in veel situaties bruikbaar en voor een brede doelgroep. 
 
De winnaar 
De winnaar is geworden De Opvoedtakel van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen. De jury vindt dit 
initiatief passen in een rijtje van winnaars, waarbij vanuit de praktijk is vormgegeven aan  
vernieuwing van opvoedsteun en normalisering van het opvoeden door in de context van intensieve 
ambulante gezinsbegeleiding expliciet te werken aan het mogelijk maken van het gewoon zelf doen 
van de gewone alledaagse opvoedopgaven door de ouders. Daarbij gaat het om de eerstvolgende  
succesvolle stap aan de hand van concrete opvoedhandelingen rond regels, eten, uitgaan, normen en  
waarden, etc. De Opvoedtakel benut talloze werkzame elementen van opvoedingsondersteuning op  
een natuurlijke en simpele wijze. Met de vorm en de metafoor van de takel helpt het ouders te  
kiezen voor een positieve en stimulerende vorm van opvoeden. Heel belangrijk is, dat het wordt 
ingebracht op een moment in de relatie tussen ouders en kind, waar al heel veel druk op staat en 
hulpverlening in beeld is. Maar vooral dat het als metafoor en als concept overdraagbaar is naar heel 
veel andere fasen in het opvoedproces. Daarmee kan het inspiratiebron worden voor ouders en 
professionals. De prijs bestaat uit het beeld “In stijgende lijn”, een oorkonde en 10 adviesuren van NJi 
en NCJ om de verdere ontwikkeling en verbetering van de Opvoedtakel te ondersteunen.  
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