“Een kind met ontwikkelingsvragen doet
ook veel met de relatie”, geeft Diny
Wenting aan. “Daarom is het van belang
om in een IVH-traject tevens de partnerrelatie te betrekken.” Nel Hofman sluit zich
bij haar woorden aan. “Zorgprofessionals
dienen, juist met het oog op de ontwikkeling van het jonge kind, naast beide ouders
te staan.” In een tweegesprek zoomen de
coördinatoren Integrale Vroeghulp (IVH) in
op de rol van vaders en moeders.
Jitty Runia

Nel Hofman is adviseur IVH
Rotterdam Rijnmond. Zij heeft de
afgelopen drie jaar IVH geborgd in de
verschillende gemeenten in
Rotterdam Rijnmond. Sleutelwoorden
zijn voor haar ‘naast ouders staan’
en, in het verlengde daarvan, ‘regie
bij ouders houden’. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. “Het vraagt van
professionals niet alleen dat zij de
signalen van ouders erkennen en
herkennen, maar ook dat zij oog hebben voor wat het betekent voor
ouders - dit kan verschillen bij
vaders en moeders - als hun kind
zich anders ontwikkelt. Professionals
met kennis van IVH-trajecten vertalen de taal van - en tussen - ouders
naar professionals en vice versa. Om
waardevrij te luisteren, is het van
belang om hier de juiste competenties voor te hebben.”

1001 vragen
Diny Wenting, IVH-coördinator van
MEE Noordoost Brabant, heeft dit werken met ouders met vallen en opstaan
ontwikkeld binnen haar samenwerkingsverband. “Nel haalt de woorden
uit mijn mond.” Diny is eigenlijk haar
hele werkzame leven bij MEE (1996) al
betrokken bij Integrale Vroeghulp en is
recentelijk met pensioen gegaan.
“Ouders zijn altijd mijn drive geweest.

Zij houden van hun kind en weten als
geen ander wat er in hem of haar
omgaat. Juist daarom is het belangrijk
om onvoorwaardelijk naast de ouder
te staan.” Uit ervaring weet Diny dat,
als je er oog en oor voor hebt, ouders
1001 vragen hebben.

Partnerrelatie
Diny vindt daarnaast dat de beleving
van het ouderschap in de begeleiding
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of het traject IVH door een wijkteammedewerker of een andere professional wordt gedaan: als men maar
de specifieke kennis heeft over
ouderschap wanneer een jong kind
zich anders ontwikkelt! “Dat betekent wel dat er aandacht nodig is
voor de samenwerking in het
zorgaanbod en hiernaar, samen met
de ouders, vanuit verschillende disciplines naar gekeken wordt. Het is de
sleutel om samen verder te komen
en kinderen zo vroeg mogelijk alle
kansen te bieden die nodig zijn voor
hun ontwikkeling die anders verloopt
dan leeftijdsgenootjes.”

aandacht verdient. “Een kind met
ontwikkelingsvragen doet ook veel
met de relatie - raak je elkaar niet
kwijt? Ouders kunnen daar immers
verschillend tegenaan kijken. Dit
thema moet je als trajectbegeleider
IVH meenemen. Doordat je meer
zorg, dus ook tijd, voor je kind nodig
hebt, is er minder tijd voor elkaar.
Eigenlijk zou ik graag meer mannelijke trajectbegeleiders zien. Voor identificatie met de vader, zeker bij
ouders van buitenlandse komaf, heeft
dit meerwaarde. Meer diversiteit bij
IVH-teams dus, want zo krijg je meer
het vader-denken erin.”

Samenhang in aanbod
Met het oog op het ouderbelang,
hopen beiden dat de herkenbaarheid
en eenvoudige toegang tot Integrale
Vroeghulp overeind blijft, zodat
ouders zich gehoord voelen. Volgens
Nel maakt het niet of nauwelijks uit

Zoeken
Diny ziet wel een knelpunt. “Door de
decentralisatie is de continuïteit in de
samenwerking rondom ouders veranderd. Er zijn veel wisselingen bij de
betrokken professionals, waardoor er
weinig ontwikkelruimte en integraliteit is. Gewoonweg omdat men
elkaar steeds weer opnieuw moet
ontdekken. Dit gaat soms ten koste
van de kwaliteit. In gesprek gaan met
ouders vraagt immers om het samen
maken van een plan. Dat is echt nu
‘even zoeken’.”
Natuurlijk ziet zij ook de voordelen
van de verandering binnen de jeugdzorg. “Zo is het mooi dat de aanmeldingen bij elkaar komen in één
basis team jeugd en gezin. Voor
ouders is dat laagdrempelig en herkenbaar. Daar komt bij dat trajectbegeleiders IVH bij haar in de regio
tegenwoordig goed zijn opgeleid,
waardoor de zorg is geborgd bij
degenen die hiervoor het DNA in
hun bloed hebben. Verder blijven de
diverse partijen hun deskundigheid
leveren.”
“Hoe eerder ondersteuning van
ouders door professionals met kennis over het jonge kind, hoe beter
de kansen voor de ontwikkeling”,
vult Nel aan. “De competenties en
attitude is daarbij heel belangrijk.”

Thuis voelen
Kijkend naar de toekomst, zou Diny
het liefst zien dat er - metaforisch een groot huis is waar ouders zich
thuis voelen. “Een huis met een flinke balie en een huiskamer voor
groepsgericht aanbod voor de kinderen, met op de bovenruimte een
observatiediagnostiek team dat integraal werkt. Plus dat, zodra de
ondersteuningsbehoefte bekend is,
er naast passend onderwijs ook meer
ruimte is voor passende kinderopvang. En, last but not least, dat er
meer middelen beschikbaar komen,
met maatwerkregeling voor observatie- en diagnostiektrajecten of
beschikkingsvrije ruimte binnen de
regionale financiering.”
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