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Resultaten vragenlijst Pilot Ouderbijeenkomst 'Steun voor je Kind'  

 

Aanmeldingen en deelnemers voor één online bijeenkomst in de regio Midden-Brabant 

47 % van de inschrijvingen van ouders leiden tot deelname aan de bijeenkomst. Dit percentage deelname is 

vergelijkbaar met de Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding in de periode september ‘21 t/m februari ’22. 

      

Aanmeldingen Online Ouders Percentage Professionals Netwerk Totaal 

Totaal aangemeld 57   73 2 132 

Deelgenomen 27 47% 28 1 56 

Niet deelgenomen 30 53% 45 1 76 

      

Verwijzers Ouders Percentage    

Hulpverleningsorganisatie 22 39%    

Gemeente 10 18%    

Niet verwezen/zelf gevonden 9 16%    

School 5 9%    

VT/JB/RvdK 4 7%    

Via-via 3 5%    

Social media 2 4%    

Advocaat 1 2%    

Huisarts 1 2%    

Totaal 57 100%    
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Respondenten 

De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld zijn voornamelijk verwezen door Veilig Thuis/Jeugdbescherming 

en Rechtbank/advocaat. 37% van de deelgenomen ouders heeft de vragenlijst ingevuld.   

 

Door wie bent u uitgenodigd of is u deze bijeenkomst aangeraden? 

  

  Aantal 

jeugdbescherming/veilig thuis 4 

rechtbank/advocaat 2 

(social) media 2 

raad voor de kinderbescherming 1 

wijkteammedewerker van de gemeente 1 

Eindtotaal 10 

  

 

 

Waardering bijeenkomsten  

De bijeenkomst wordt overwegend als zinvol en positief ervaren.  

 

Het was zinvolle informatie die ik heb gehoord tijdens de bijeenkomst.. 

  

  Aantal 

2 Helemaal mee eens 3 

1 Mee eens 3 

0 Neutraal 2 

-1 Oneens 
-2 Helemaal mee oneens 1 

Eindtotaal 9 
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Hoe heeft u de bijeenkomst ervaren? Meerdere antwoorden mogelijk 

  

  Aantal 

ik was geraakt op een positieve manier 3 

positief 3 

emotioneel 3 

prettig 1 

ik voelde mij beoordeeld als ouder 1 

ik was emotioneel geraakt en vond dit niet prettig 1 

anders/toelichting: 1 

Eindtotaal 13 

  

 

 

 

Zou u andere ouders aanraden om naar deze bijeenkomst te gaan? 

                                      Zie einde document voor de toelichting die ouders gaven.  

  Aantal 

ja, omdat ... 6 

nee, want ... 1 

ik weet het niet 2 

Eindtotaal 9 
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Vindt u dat deze bijeenkomst aan alle ouders in een scheiding aangeboden moet worden? 

Zie einde document voor de toelichting die ouders gaven.  

  Aantal 

ja, in een zo vroeg mogelijk stadium, omdat ... 3 

ja, omdat ... 2 

ja, ik vind dat het verplicht moet worden voor elke ouder waar er vragen zijn over onveiligheid voor 
kinderen, want... 2 

nee, want ... 1 

ik weet het niet 2 

Eindtotaal 
10 
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Welke onderdelen zorgen voor die waardering? 

Informatie, verduidelijkt door visualisaties en bewustwording ondersteund door verhalen en filmpjes die maakt 

dat het binnenkomt. Daarnaast zorgt de beleving van de bijeenkomst voor de waardering.  

Wat sprak u aan tijdens de bijeenkomst? meerdere antwoorden mogelijk 

  

  Aantal 

de cirkels over hoe een kind een veilig en een onveilig gezinssituatie beleeft 4 

de informatie over hoe triggers werken en hoe dat leidt tot onveiligheid voor kinderen 4 

de filmpjes en verhalen van de kinderen 4 

hoe je als ouder een veilige basis en haven kan zijn voor je kind 3 

de vragen die ik kon stellen aan een hulpverlener tijdens de pauze en na afloop 2 

de trap van herstel 2 

de praktische tips die gedurende de bijeenkomst werden gegeven 1 

het verhalen van een moeder en een vader 1 

anders/toelichting: 1 

wil ik liever niet op antwoorden 1 

Eindtotaal 23 
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Wat is de impact geweest van de bijeenkomst? 

De ouder kan zich beter verplaatsen in het kind, houdt meer rekening met het perspectief van het kind en staat 

meer open voor hulp. 

Door de bijeenkomst kan ik beter bedenken wat de huidige situatie betekent voor mijn kind. 

  

  Aantal 

2 Helemaal mee eens 2 

1 Mee eens 3 

0 Neutraal 3 

-1 Oneens                                                                                                         
-2 Helemaal mee oneens 1 

Eindtotaal 9 

  

 

 

Na de bijeenkomst handel/zeg/doe ik dingen anders voor mijn kind 

  

  Aantal 

2 Helemaal mee eens 1 

1 Mee eens 2 

0 Neutraal 5 

-1 Oneens                                                                                                         
-2 Helemaal mee oneens 1 

Eindtotaal 9 
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Timing bijeenkomst 

Op welk moment zou u de informatie van deze bijeenkomst gehoord willen hebben? 

  

  Aantal 

dit moment was prima 4 

vlak na of voor de geboorte van ons kind 2 

op het moment dat er onveiligheid in de gezinssituatie speelde 1 

standaard als je een kind krijgt 1 

toen hulpverlening voor het eerst in beeld kwam 1 

ik weet het niet 1 

toelichting/anders: 1 

Eindtotaal 11 

  

 

 

Betrokkenheid netwerk 

Heeft u met iemand uit uw omgeving kunnen napraten over wat u heeft gehoord tijdens de bijeenkomst? 

  

  Aantal 

ja, met degene die de bijeenkomst ook gevolgd heeft 2 

ja, met iemand anders 2 

nee, ik heb met niemand kunnen praten, terwijl ik daar WEL behoefte aan had 2 

nee, ik heb met niemand kunnen praten en daar had ik ook GEEN behoefte aan 2 

ja, met mijn hulpverlener/begeleider 1 

wil ik liever niet op antwoorden 1 

Eindtotaal 10 
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Achtergrondinformatie gezinssituatie 

 

Wat loopt er NIET goed in de situatie rondom uw kinderen? 

  

  Aantal 

de andere ouder is onveilig voor de kind(eren) 6 

eigenlijk loopt alles wel goed 2 

wij als ouders zijn beide onveilig voor de kind(eren) 1 

anders/toelichting:: zorg om mijn dochter en zoon na de scheiding 1 

Eindtotaal 10 

 

 

 

Hoe lang duurt/duurde de onveiligheid voor de kinderen? 

  

  Aantal 

meer dan 5 jaar 3 

tussen de 2 en 5 jaar 2 

tussen de 1 en 2 jaar 2 

1/2 jaar 1 

wil ik liever niet op antwoorden 1 

Eindtotaal 9 
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Wat is, volgens u, de oorzaak van de problemen? 

  

  Aantal 

de opvoedingsvaardigheden van (één van) de ouders 5 

een moeilijk lopende scheiding 4 

de persoonlijke problemen van (één van) de ouders 3 

temperament van kind(eren) 2 

verslavingsproblemen 1 

Eindtotaal 15 
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