Inzicht in leefwereld van ouders van nu
(Februari 2018)

Onder invloed van demografische en economische ontwikkelingen zijn de behoeften van
ouders van nu anders dan decennia geleden. Ook maatschappelijke trends zoals een
toenemende individualisering en digitalisering beïnvloeden de leefwereld van gezinnen. Het
NCJ heeft getracht om JGZ-professionals inzicht te geven in de behoeften van ouders door een
eerste beeld te schetsen van hun leefwereld. We maakten hiervoor gebruik van bestaande
literatuur, diverse JGZ-klantarena’s en klanttevredenheidsonderzoeken.
Beleving ouderschap en voorbereiding hierop
- Verreweg de meeste ouders (97%) zijn tevreden over de opvoeding en achten zichzelf
goed in staat om voor de kinderen te zorgen. Echter, 58% van de moeders en 50% van de
vaders ervaart het ouderschap als moeilijker dan gedacht.
- Ouders die terugkijken hadden beter voorbereid willen worden op het ouderschap net
zoals dit nu al gebeurt voorafgaand aan de bevalling en de eerste week van de baby
(Gravesteijn, 2016).
- Vanuit kwalitatieve peilingen blijkt dat 90% van de 67 ondervraagde, aanstaande ouders
voorbereiding op ouderschap even belangrijk vindt als voorbereiding op de bevalling.
- In de huidige prestatiesamenleving is het lastig toegeven als het eens niet goed gaat. Het
zelfvertrouwen van personen ontstaat mede doordat zij zich met anderen vergelijken.
Wanneer het lijkt alsof het bij anderen prima gaat - een beeld dat geschetst wordt via
bijvoorbeeld sociale media - kan dit er voor zorgen dat ouders negatiever naar zichzelf
gaan kijken en men minder tevreden is over het eigen leven. De schaamte en
onzekerheid van ouders kan hierdoor groter worden.
Partnerrelatie
- Onderzoek wijst uit dat het ouderschap veel van een relatie vraagt. Ouders geven aan
een dip in de relatie te ervaren op twee momenten: als je net ouders bent geworden en
als de kinderen in de puberteit zitten.
- Het NJi ondervroeg 67 aanstaande ouders; 41% van hen vindt een goede voorbereiding
op veranderingen in de relatie belangrijk.
Combineren werk en zorg
- Het combineren van werk en zorg is steeds belangrijker. Werkende ouders hechten
steeds meer waarde aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheid om
tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en de ruimte het ouderschapsverlof op te nemen
vergroot het welzijn van de ouder.
Gewenste ondersteuning
- Wie door ouders om advies gevraagd wordt, hangt af van de aard van de vraag. Uit
onderzoek van het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden
(Leuker voor Later) blijkt dat bij algemene vragen ouders het liefst aankloppen bij het
persoonlijke netwerk. Moeders halen hun informatie het liefst van internet, bij andere
ouders en vrienden. Vaders het liefst bij hun partner, internet en de eigen ouders. Dit zijn
ook de bronnen waarvan zij aangeven er het meeste aan te hebben.
- Ouders van nu vragen lang niet altijd om advies. Enkel wanneer ouders een
vertrouwensband met iemand hebben, durven ze gevoelens van onzekerheid en angst te
uiten.
- Ouders zijn mondiger en nemen niet zomaar iets aan. Professionals komen bij ouders
niet meer weg met een eenzijdig advies.
- Ouders ervaren digitaal contact lang niet altijd als prettig omdat de toon en de
non-verbale communicatie wegvallen. Ouders willen - in tegenstelling tot wat veel
mensen denken - vooral face-to-face contact met professionals wanneer zij bepaalde
problemen ervaren in de groei of ontwikkeling van hun kind.
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Digitalisering roept ook een nieuw soort vragen bij ouders op. Mede doordat niet alle
ouders zelf niet zijn opgegroeid met nieuwe media, worstelen zij met de mediaopvoeding
van hun kind.

Digitale mogelijkheden
- Ouders hebben behoefte aan juiste informatie die zij in hun eigen tijd online kunnen
raadplegen. Ouders zouden het fijn vinden als zij kunnen zien (wellicht d.m.v. een
keurmerk) of informatie betrouwbaar is.
- De toegankelijkheid van informatie op het internet zorgt er ook voor dat ouders onzeker
worden. Doordat informatie door verschillende bronnen worden gedeeld en continue
verandert, kan er tegenstrijdige informatie gegeven worden. Ouders weten hierdoor niet
altijd welke informatie juist is en wat zij het beste kunnen doen.
- Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen om informatie te delen met
ouders. Ouders geven aan dat zij het belangrijk vinden dat zij kunnen zien dat er op een
zorgvuldige manier wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens.
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Bekijk ook ons themadossier ouderschap via:
www.ncj.nl/ouderschap
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