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Voor je ligt het eindrapport van een prachtig project: 
‘Wijkgericht werken ten behoeve van het jonge kind’. 
In drie Zwolse wijken werkten ouders, professionals en 
docentonderzoekers twee jaar lang samen. In beleidstaal 
ging het om belangrijke doelen van de transformatie in het 
jeugddomein: normalisering en preventie. In de taal van 
ouders: het gewone leven versterken. 

En hoewel dat ‘gewoon’ en ‘normaal’ klinkt, was daar 
ongewoon veel samenwerking voor nodig. Het consortium 
dat dit project voorbereidde, subsidie ervoor aanvroeg 
en vervolgens het project begeleidde, bestond uit een 
vertegenwoordiging van ouders (met dank aan de 
Participatieraad), Sociaal wijkteams, gemeente Zwolle 
(waaronder medewerkers onderwijskansenbeleid), GGD, 
huisartsen, basisscholen (waaronder enkele expertisecentra 
van samenwerkingsverbanden), kinderopvang, welzijnswerk 
en drie lectoraten van hogeschool Viaa. Al deze partijen waren 
en zijn nodig om uiteindelijk ons gezamenlijke doel te halen: 
dat jonge kinderen zich goed ontwikkelen.

In elke stap van het project zijn ouders, professionals en 
onderzoekers samen opgetrokken en hebben met elkaar 
geleerd. En er zijn mooie dingen bereikt in de drie wijken! 
Ouders bespreken gemakkelijker met elkaar - en als het nodig 
is met een professional - wat ze lastig vinden bij de opvoeding. 
We hopen dat ouders, professionals en vooral de opgroeiende 
kinderen daar nog jaren de vruchten van mogen plukken.

Hartelijk dank aan iedereen die zich voor dit project 
ingezet heeft! De ouders in de wijken, de Participatieraad, 
professionals van alle genoemde organisaties; en diverse 
betrokken beleidsambtenaren van Gemeente Zwolle. Wat was 
het een enthousiaste samenwerking met jullie. We hebben 
een prachtige manier gevonden om samen te ontwikkelen en 
te leren, en we gaan daar graag mee door in de toekomst!

Marja Jager-Vreugdenhil
Lector Samenlevingsvraagstukken, Hogeschool Viaa

Woord vooraf
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In het ZonMW-project ‘Samenwerken aan preventie en 
normalisatie rond het jonge kind’ zijn ouders, professionals 
en onderzoekers in leergemeenschappen samen aan de slag 
gegaan in drie Zwolse wijken. 

Dit onderzoeksrapport presenteert de resultaten van het 
samen onderzoeken wat voor ouders bijdraagt aan het 
versterken van het gewone leven. In elke wijk hebben 
ouders, professionals en onderzoekers samengewerkt in een 
leergemeenschap aan het ontwikkelen van een laagdrempelig 
ontmoetingsnetwerk. De professionals waren afkomstig uit het 
Sociaal wijkteam, Travers Welzijn en GGD. De onderzoekers 
waren afkomstig uit verschillende lectoraten van Viaa. De 
ouders werden gevraagd aan te sluiten door bemiddeling van 
de Participatieraad Zwolle.

Onderzoeksvragen
Een hoofdvraag en drie deelvragen stonden centraal in het 
onderzoek:

Hoofdvraag: Hoe kan voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterkt worden zodat kinderen zich positief 
ontwikkelen? 

Deelvragen:
1. Hoe kan hiervoor de samenwerking tussen ouders onderling 
en met alle relevante professionele partijen verbeteren? 

2. Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor nodig en 
welke rol van professionals past daarbij? 

3. Welke veelbelovende activiteiten kunnen uitgebouwd 
worden die voor ouders met jonge kinderen het gewone leven 
inderdaad versterken?

De uitkomsten zijn gebaseerd op procesgericht onderzoek 
met behulp van Appreciative Inquiry en leergemeenschappen. 
Daarnaast is een theoretische verkenning gedaan ten 
ondersteuning van de gezamenlijk geformuleerde 
pedagogische visie. Ook is evaluatief onderzoek uitgevoerd 
met behulp van participerende observaties, vragenlijsten 

(internetenquêtes) en diepte-interviews. Het onderzoek is 
afgerond met een focusgroep.

Theoretische verkenning en pedagogische visie
De theoretische verkenning die is uitgevoerd heeft als basis 
gediend voor het formuleren van een pedagogische visie per 
wijk. Deze theoretische verkenning bood aanknopingspunten 
voor het verder bewust en bedoeld handelen en handelen in 
relatie voor de opvoeding thuis, op het kinderdagverblijf of in 
de wijk; dit is samengebracht in de vorm van een pedagogische 
visie per wijk. Elementen die in elke wijk terugkomen in de 
pedagogische visie zijn het versterken van de bufferprocessen 
van ouders, het vakmanschap van de professional en het in 
samenhang benutten van ervaringsdeskundigheid van ouders 
vanuit een integraal, relationeel-systemisch perspectief. 

Onderzoeksresultaten per wijk
Binnen de context van de wijk Dieze en Indische Buurt ervaren 
professionals dat een deel van de gezinnen te maken heeft 
met gestapelde problemen en soms al generatie op generatie 
kampt met problemen rond de bestaanszekerheid. In deze 
wijk is door de leergemeenschap sterk ingezet op de kwaliteit 
van alle interacties met en rondom kinderen. Dit betekent een 
gerichtheid op de toekomst van het kind met het organiseren 
van een positieve pedagogische omgeving waarin kinderen 
zich geliefd, verbonden, gelukkig en veilig kunnen voelen 
en kinderen begrepen worden in hun ontwikkelingsproces, 
op de verschillende gebieden (taal, sociaal, emotioneel, 
motorisch en cognitief). Ook is het voor ouders belangrijk dat 
er voldoende momenten zijn waarin ze rust en plezier beleven 
in het ouderschap en dat zij bevestigd worden in ervaringen 
van goed ouderschap. Dit betreft een van de bufferprocessen 
en beschermende factoren. Het gewone leven in Dieze wordt 
versterkt in verschillende activiteiten die onderdeel zijn van 
de pedagogische civil society, met aandacht voor ontmoeting, 
dialoog en netwerkvorming en aandacht voor interculturele 
ontmoeting. 

De context van de wijk Stadshagen is die van een nieuwe wijk 
met veel mensen van buitenaf die familie en vrienden niet 
dichtbij hebben wonen. Daarom heeft de leergemeenschap 

Samenvatting
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in deze wijk ingezet op het kunnen delen van ervaringen ten 
aanzien van het opvoeden en opgroeien van jonge kinderen. 
Ouders van jonge kinderen kunnen in een ontmoetnetwerk 
herkenning en erkenning vinden, waardoor een meer 
realistisch en relativerender beeld over ouderschap ontstaat. 
In de individu-gerichte samenleving staat het contact maken 
met elkaar soms onderdruk; ouders ervaren soms in een 
‘ratrace’ te zitten. Het samen stil staan bij ontspannen 
ouderschap in een omgeving met een warm, luisterend oor 
bij onzekerheidsvragen kan dan een verademing kan zijn. Het 
hebben van een vangnet is daarbij essentieel: “opvoeden doe 
je samen”. Voor ouders is het belangrijk dat professionals 
aansluiten bij hun behoeften en vragen op een laagdrempelige 
manier. 

Voor de wijk Zwolle-Zuid is de context die van een diverse 
wijk van ongeveer 30 jaar oud, waarin ontmoeting tussen 
ouders en jonge kinderen erg belangrijk wordt gevonden 
ten behoeve van het samen leren spelen, grenzen leren, 
sociale vaardigheden verwerven en plezier ervaren. De 
leergemeenschap heeft hier ingezet op het versterken van het 
gewone leven door de ontmoeting tussen kinderen, en daarbij 
de ontmoeting tussen ouders, te faciliteren, waarbij ouders 
herkenning bij elkaar te vinden ten aanzien van de opvoeding. 
Online media zijn ook belangrijk om informatie te vinden en te 
delen en elkaar te ontmoeten. Belangrijk is de wederkerigheid 
in de relaties. Het gaat niet alleen om iets halen, maar ook om 
iets te brengen en daarin voor elkaar van betekenis te zijn. Het 
ontmoeten is ook belangrijk in de relatie met professionals, 
waarbij toegankelijkheid, vindbaarheid en bereikbaarheid 
een rol spelen. De focus in de ontmoeting met professionals 
mag op een evenwichtige manier liggen op zowel wat wel 
goed gaat en waarvoor zorg is. Voorts mag er duidelijkheid en 
openheid zijn in het contact tussen professionals en ouders, 
evenals een openstaan voor verschillen die er mogen zijn. 
Verder is continuïteit in de samenwerking tussen ouders en 
professionals en professionals onderling een aandachtspunt 
voor het bevorderen van een doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van het kind.

Wijkoverstijgende onderzoeksresultaten
De wijkoverstijgende onderzoeksresultaten betreffen zowel 
procesmatige als evaluatieve uitkomsten. Het belangrijkste 
procesmatige resultaat is dat er verbindingen zijn aangejaagd 
tussen professionals, ouders en netwerken rond het jonge kind 

en dat hiermee de krachten van de wijk zijn opgezocht, benut 
zijn en ingezet zullen blijven worden. In de AI-fasen ‘dream’ 
en ‘design’ kwam er vanuit ouders de wens om een overzicht 
te krijgen van activiteiten die beschikbaar zijn voor ouders en 
jonge kinderen. Doordat het bestaande platform ‘SamenKids’ 
van Travers juist op zoek was naar nieuwe input, ontstond 
een vruchtbare samenwerking tussen ouders van de drie 
leergemeenschappen in de wijken en SamenKids, waarop een 
aantal veranderingen zijn doorgevoerd in het online platform.

De evaluatieve opbrengsten laten onder andere zien dat 
het project heeft kunnen voorzien een in aantal antwoorden 
op vraagstukken van ouders van jonge kinderen. Een van de 
vraagstukken is de opboksmentaliteit die ouders soms ervaren; 
in ons onderzoek zien we dat ze hier een antwoord op vinden 
in de geruststelling die ouders bij elkaar vinden tijdens de 
ontwikkelde ouder – en kindactiviteiten. Ouders zijn, zeker 
ook door de coronaperiode, meer op afstand gekomen van 
elkaar en van professionals. De coronaperiode heeft laten 
zien dat deze afstand problemen geeft in de afstemming met 
ouders en vertragend werkt op de ontwikkeling van het kind. 
Zowel bij ouders als bij kinderen werd hierbij meer stress 
gesignaleerd. Het partnerschap en samen opvoeden kan nu 
na de coronaperiode weer meer gestalte krijgen, ook in de 
ontwikkelde ouder-en kindactiviteiten binnen het project. 
Ouders ervaren persoonlijk vaak een zoektocht in het vinden 
van de juiste informatie over een scala aan onderwerpen, zoals 
de juiste school, maar kunnen nu samen antwoorden vinden 
in de ontwikkelde ontmoetnetwerken door uitwisseling met 
elkaar. Tegenover de anonimiteit van de grote stad staat de 
kleine gemeenschap van het ontmoetnetwerk waarin men 
elkaar kent en gewoon kan uitwisselen over alledaagse dingen: 
‘het heilzame van het gewone’. Belangrijk hierbij is de relaxte 
sfeer en een warme bejegening in een uitnodigende omgeving, 
waarbij in de laagdrempelige activiteit de ouders meer 
contacten krijgen en herkenning. 

In de focusgroepbespreking werd naar aanleiding van de 
voorlopige conclusies op basis van de onderzoeksresultaten 
aangereikt dat de aandacht voor relatie en proces boven 
structuur van essentieel belang is om samen te kunnen leren 
in de wijken. Het proces in de leergemeenschappen in de 
wijken is relatiegericht en heeft effect gehad op de beelden 
in de samenwerking met ouders en andere professionals, 
het elkaar kunnen verstaan in de betekenis van ouderschap 
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en rollen in de samenwerking. Het heeft verder kunnen 
doorwerken in het collectief leren op het niveau van inzichten 
ten aanzien van het benutten van elkaars expertises. Het heeft 
de behoefte aangewakkerd om nog meer te willen leren van 
elkaar, elkaar te blijven inspireren, op het niveau van principes. 
Tijdens de bespreking van de voorlopige resultaten kwam ook 
de centrale rol, van ‘de netwerker in de netwerken’ ter sprake: 
het bleek heel belangrijk binnen het proces dat één van de 
professionals een linking pinfunctie vormgaf. Deze netwerker 
in de netwerken is van essentieel belang om het netwerk 
omtrent het jonge kind goed te kunnen laten functioneren, 
waardoor het gewone leven van het jonge kind versterkt kan 
worden. Een aantal van de houdings-en gedragsfactoren van 
deze ‘netwerker in de netwerken’ die wij hebben kunnen 
destilleren zijn de volgende: 
• relatiegericht (presentie), 
• breed kijken, 
• aansluiten, 
• procesdiagnositiek kunnen doen vanuit specifieke kennis 

van de normale en afwijkende ontwikkeling van het jonge 
kind, 

• kunnen vertalen van hulpvragen en hierop door kunnen 
vragen vanuit een waarderende, niet-veroordelende 
grondhouding, 

• daarbij andere professionals meenemen en steeds de 
lijntjes leggen en verbinden,

• de individuele en bredere opgroei-en opvoedvraagstukken 
in hun sociaal verband kunnen zien en stimuleren. 

Conclusies
De conclusies volgen uit de opbrengsten van 
het procesgerichte onderzoek, de evaluatieve 
onderzoeksmethoden; daarmee kan een antwoord worden 
geformuleerd op de deelvragen van het project.

Het proces van waarderend veranderen (Appreciative Inquiry) 
heeft netwerkvorming op gang gebracht en een bottom-up 
bedenken van activiteiten die aansluiten en passend zijn bij 
wat ouders en professionals belangrijk vinden ten aanzien van 
ouderschap, opvoeden en opgroeien van het jonge kind in 
de wijk. Daarnaast heeft het vormen van een pedagogische 
visie per wijk de gemeenschappelijke taal tussen ouders en 
professionals en tussen professionals onderling versterkt.

Uit het evaluatief onderzoek blijkt dat er behoefte 
is aan een ontmoetingsplek voor ouders met jonge 
kinderen die gefaciliteerd wordt door professionals. 
In deze ontmoetingsplek en daaraan gekoppeld een 
ontmoetingsnetwerk, is er sprake van ontwikkeling van de 
zogenaamde ‘bufferprocessen’ die voorwaardelijk zijn voor 
goed functionerend ouderschap. Bufferprocessen dragen 
onder andere bij aan het ervaren van succeservaringen in 
ouderschap (goede ouderervaringen) en samen kunnen 
reflecteren op het ouderschap (metapositie van de ouder). 
Hierbij kan normalisatie plaatsvinden die voorkomt dat 
problemen in individuele gezinnen zich opstapelen in een 
eenzame zoektocht, vooral als het netwerk van familie 
en vrienden niet direct beschikbaar is. Hiermee krijgt de 
pedagogische civil society vorm, waarbij niet alleen ouders 
leren van elkaar, maar ook professionals. Voor professionals 
is het belangrijk dat zij elkaar inspireren in het vakmanschap 
voor de ondersteuning aan ouders en jonge kinderen. 

De werkzame factoren van het project bestaan samenvattend 
uit het bottom-up opbouwen van een activiteit vanuit de 
gezamenlijke visie van ouders en professionals die voorziet 
in een pedagogische civil society en een lerend netwerk 
voor een elkaar inspirerende expertise. Dit brengt de kracht 
van de ouders en professionals uit de wijk naar voren, met 
normalisatie en versterking van het gewone leven.

Als antwoord op de hoofdvraag - Hoe kan voor ouders 
met jonge kinderen het gewone leven worden versterkt 
zodat kinderen zich positief ontwikkelen? – concluderen 
we samenvattend dat het gewone leven wordt versterkt 
door het creëren van een eigen dorp als een pedagogische 
civil society. In dat eigen dorp wordt naar elkaars kinderen 
omgezien, is er contact over de zoektocht van ouders naar 
wat hun kinderen nodig hebben, en heerst er een positief 
pedagogisch klimaat dat ruimte geeft aan de waarden: liefde, 
verbinding, veiligheid, acceptatie, stimulans, structuur, regels, 
grenzen en zelfzorg voor de ouders. Ouders kunnen met 
elkaar herkenning, erkenning en geruststelling vinden en in 
wederkerigheid praktische en emotionele steun aan elkaar 
geven. Essentiële onderdelen van de bufferprocessen die nodig 
zijn voor het gewone leven van ouders en jonge kinderen, zijn: 
de aanwezigheid van goede publieke voorzieningen, een eigen 
functionerend steunsysteem, het opdoen van positieve ouder-
ervaringen en het kunnen reflecteren op eigen handelen.
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Als antwoord op de eerste deelvraag - Hoe kan hiervoor de 
samenwerking tussen ouders onderling en met alle relevante 
professionele partijen verbeteren? - vatten we samen dat 
belangrijke aspecten in de samenwerking tussen ouders en 
professionals zijn: laagdrempeligheid, contacten tussen ouders 
en jonge kinderen faciliteren, geloof in eigen kracht, en brede 
blik, specifieke kennis omtrent het jonge kind en een warme 
presentiegerichte (relationeel-systemische) houding. Deze 
aspecten zijn terug te vinden in het vakmanschap van de 
‘netwerker in de netwerken’.

Als antwoord op deelvraag 2 - Welke gedeelde (pedagogische) 
visie is daarvoor nodig en welke rol van professionals past 
daarbij? - is in elke wijk door de leergemeenschap een 
pedagogische visie geformuleerd. Overstijgend concluderen we 
dat dit in alle wijken de gemeenschappelijke taal en het samen 
leren tussen ouders en professionals versterkt. In elk van de 
drie wijken is de pedagogische visie gericht op het belang 
van de bufferprocessen voor ouders en de presentiegerichte 
(relationeel-systemische) basishouding van de professional en 
is de visie gebaseerd op de uitgangspunten in de theoretische 
verkenning.

Naar aanleiding van deelvraag 3 - Welke veelbelovende 
activiteiten kunnen uitgebouwd worden die voor ouders met 
jonge kinderen het gewone leven inderdaad versterken? zijn 
in de wijken activiteiten ontwikkeld. Dit zijn steeds activiteiten 
die gericht zijn op ouders die elkaar kunnen ondersteunen en 
activiteiten voor jonge kinderen die een meerwaarde hebben 
in het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling, motoriek en 
sociale vaardigheden. Voor alle wijken is het online platform 
SamenKids versterkt door de input van ouders en professionals 
uit de leergemeenschappen van dit project; het voorziet nu 
beter in informatie en overzicht ten aanzien van de activiteiten 
voor ouders en jonge kinderen.

Discussiepunten
Discussiepunten zijn die het project oproept en die vragen om 
verder gesprek en vervolgstappen:
• De vindbaarheid en toegankelijkheid voor brede 

doelgroepen naar de activiteiten in de wijk. Gedurende 
het project was dit een aandachtspunt en het blijft van 
belang om bij consolidatie van het project te bespreken 
welke groepen ouders bereikt worden en welke minder. 
Hierbij is het ondersteunend om met verschillende 

organisaties contact te onderhouden, niet alleen omtrent 
het jonge kind, maar ook bijvoorbeeld religieuze groepen 
die ondersteuning kunnen bieden waar nodig.

• Een warme bejegening en aansturing door professionals 
in een uitnodigende omgeving zijn van belang om het 
project te laten voortbestaan. Duurzame facilitering op 
verschillende gebieden (niet alleen materieel) is daarmee 
noodzakelijk.

• Bereidheid om te blijven investeren in de sociale basis 
waarin het netwerk ook de wijk, buurt, voorzieningen, 
school en kinderdagverblijf includeert als een larger 
system dat van invloed is op het welbevinden van ouders 
en jonge kinderen.

Evaluatie
Het inzetten van Appreciative Inquiry is een arbeidsintensieve 
manier van onderzoek doen omdat de onderzoeker 
participeert in het geheel, hetgeen sterke relationele 
kwaliteiten vraagt om ruimte te creëren voor het doen van 
procesmatig onderzoek. Het samen leren vraagt om oog voor 
de verschillende kwaliteiten in de leergemeenschap. 

Borging om de activiteiten te laten voortbestaan is een zorg 
bij verschillende deelnemers van de leergemeenschap. De 
activiteiten in de wijken worden overgenomen door het 
project ‘Samenspel in de wijken’ van de Gemeente Zwolle en 
de organisaties Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en GGD.

De behoefte om elkaar te zien in een laagdrempelig 
ontmoetingsnetwerk kwam nog sterker naar voren dan 
wij dachten. Mogelijk is deze behoefte versterkt door de 
coronaperiode waarin deze mogelijkheden in het onderhouden 
van relaties beperkt waren. Mogelijk heeft het ook te maken 
met de tijdsgeest waarin wordt ervaren dat er veel moet en 
men behoefte heeft aan een ontspannen uitwisseling. De 
functie van de presentiegerichte (relationeel-systemische) 
netwerker in de netwerken komt hierbij nadrukkelijk naar 
voren als degene die zorgt voor verbindingen, niet alleen in het 
gezin tussen ouders en kind, maar ook tussen steunfiguren in 
het netwerk en ouders en kinderen en met professionals die 
van betekenis kunnen zijn.
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Aanbevelingen
1. Blijven investeren in ontmoetingsplekken voor ouders en 

jonge kinderen in de wijken en faciliterende professionals 
om krachten in de wijk te benutten en naar voren te 
halen.

2. Blijf investeren in de lerende netwerken van professionals, 
zodat expertise, bijvoorbeeld op het gebied van IMH, VE 
en IVH benut kan worden op alle niveaus.

3. Bouw aan vergelijkbare projecten, zodat de pedagogische 
civil society bijvoorbeeld ook versterkt kan worden 
voor ouders en oudere jeugd. Laat belangrijke andere 
netwerken hierop aansluiten.

4. Werk verder aan de gezamenlijke pedagogische visie per 
wijk, zodat deze de gemeenschappelijke taal versterkt en 
nog meer concrete activiteiten kan opleveren.

5. Blijf investeren in de netwerker in de netwerken. Het 
vakmanschap van het kunnen vervullen van deze linking 
pin functie is van belang om activiteiten binnen de 
pedagogische civil society te laten slagen.

1

2

3

4

5
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In the project ‘Cooperation for prevention and normalization 
around the young child’ parents, professionals and 
researchers worked together in learning communities in three 
neighborhoods of Zwolle.
This research report presents the results of exploring together 
what contributes for parents to strengthen ordinary life. In 
each neighborhoods, parents, professionals and researchers 
worked together in a learning community to develop an 
accessible meeting network. The professionals came from 
the social neighborhood team, Travers Welzijn and GGD. The 
researchers came from three Viaa research groups. Parents 
were attracted through mediation of the Zwolle Participation 
Council. 

Research questions
A main question and three sub-questions were formulated.
Main research question: How can ordinary life be strengthened 
for parents with young children so that children develop 
positively?  

Sub-questions: 
1. How can cooperation between parents and with all relevant 
professional parties be improved?

2. What shared (pedagogical) vision is needed and what is a 
fitting role of professionals?

3. Which promising activities can be developed that indeed 
strengthen the ordinary life for parents with young children? 

The outcomes are based on process-oriented research using 
Appreciative Inquiry and learning communities. Deskresearch 
was conducted as a base for a shared pedagogical vision 
per neighbourhood. Addittionally, evaluative research was 
conducting using participant observations, web based 
questionnaires and in-depth interviews and finally a focus 
group.

Theoretical exploration and pedagogical vision 
A theoretical exploration was conducted which served as a 
basis for formulating a shared pedagogical vision for each 

neigbourhood. This theoretical exploration provided starting 
points for further conscious and intended action and acting 
in relationship for parenting at home, at the daycare center 
or in the neighbourhood; this is consolidated in a shared 
pedagogical vision per neighbourhood. Reoccuring elements 
in all neighbourhoods visions are strengthening the buffer 
processes of parents, the professional’s craftsmanship and 
the coherent use of parents’ experiential expertise from an 
integral, relational-systemic perspective.

Research results per neighbourhood
In the context of the neighbourhood Dieze and Indische 
Buurt, professionals experience that a part of the families 
have to deal with an accumulation of problems; sometimes 
struggling with livelihood problems from generation to 
generation. The learning community therefor focused on the 
quality of all interactions with and around children. This means 
a focus on the child’s future with the organization of a positive 
pedagogical environment in which children can feel loved, 
connected, happy and safe and children are understood in 
their developmental process, in the different areas (language, 
social, emotional, motor and cognitive). It is also important 
for parents that there are sufficient moments in which they 
experience peace and joy in parenting and that they are 
affirmed in experiences of good parenting. This concerns one 
of the buffer processes and protective factors. Ordinary life 
in Dieze is strengthened in various activities as part of the 
pedagogical civil society, with attention to meeting, dialogue 
and networking and attention to intercultural encounter.   

The context of the Stadshagen neighbourhood is one of a 
new neighbourhood with many people from outside who 
do not have family and friends living nearby. Therefor the 
learning community focused on opportunities for parents 
to share experiences regarding the upbringing and growing 
up of young children. Parents of young children can find 
recognition and acknowledgement in a meeting network, 
creating a more realistic and relatable view of parenting. In 
the individual-oriented society, connecting with each other 
is sometimes under pressure; parents sometimes experience 
being in a ‘rat race’. Reflecting together on relaxed parenting 

Summary



11 | Opvoeden doe je samen

in an environment with a warm, listening ear to questions of 
uncertainty, can be a relief. Having a safety net is essential: 
“parenting is something you do together”. For parents, it 
is important that professionals connect to their needs and 
questions in an approachable way.

The context of neighbourhood Zwolle-Zuid is one of a diverse 
neighbourhood build thirty years ago. In this neighbourhood, 
the learning community focused on meeting between 
parents and young children, for the purpose of learning to 
play together, learning boundaries, acquiring social skills and 
having fun. Ordinary life is strengthened by facilitating the 
meeting between children and thereby the meeting between 
parents, where parents can find recognition with each other 
regarding parenting. Online media are also important for 
finding and sharing information and meeting each other. 
Reciprocity in relationships is found important: not only 
getting something, but also bringing something and being 
meaningful for each other. Meeting is also important in the 
relationship with professionals, where accessibility, findability 
and reachability play a role. In the meeting of parents with 
professionals, a balance is required in the attention to what 
is going well and what is of concern. Furthermore, clarity and 
openness is appreciated in the contact between professionals 
and parents, as well as an openness to existing differences. 
Finally, continuity in the cooperation between parents and 
professionals and among professionals needs attention to 
promote a continuous line in the development of the child.
 
Overall research results 
The overall results concerning all neighbourhoods are devided 
in process-oriented and evaluative outcomes. The main 
process-oriented outcome is the fostering of connections 
between professionals, parents and networks around the 
young child. This has emphasized the strengths of the 
neighbourhood, and they will be continued to be utilized. 
In the AI ‘dream’ and ‘design’ phases, parents desired an 
overview of existing activities for parents and young children. 
Travers’ existing platform ‘SamenKids’ was coincidently 
searching for new content. Combined effort led to a fruitful 
collaboration between parents of the three learning 
communities and SamenKids, resulting in several changes to 
the online platform. 

The evaluative research shows that the project provided 
parents fitting responses to everyday challenges for parents 
raising young children. An important challenge for parents is 
the ‘boxing match mentality’ they experience; this is addressed 
by mutual reassurance of parents amongst each other during 
the parent and child activities developed. Parents, increasingly 
during the corona period, have developed more distance from 
each other and from professionals. During the corona period, 
this distance resulted in decreasing collaboration with parents 
and in delayed development of the child. Both parents and 
children experienced more stress. After the corona period, the 
partnership and parenting together is redeveloped, supported 
by the parent and child activities conducted through the 
project. Another issue addressed is the struggle of parents 
to find the right information on a range of topics, such as 
choosing a school for their child. In the developed meeting 
networks, they have access to this information by exchanging 
it with each other. Set against the anonymity of the big city, 
the small community of the meeting network offers a place for 
parents to get to know each other and to exchange thoughts 
on everyday issues: ‘the salutary of the ordinary’. The relaxed 
atmosphere and warm treatment in an inviting environment 
are valued; in the low-threshold activity the parents grow in 
contacts and recognition.

The focus group, following the preliminary conclusions 
based on the research findings, suggested that essential 
element of the collaborative learning in the neighbourhood 
was the deliberate focus on relationship and process over 
structure. The process in the learning communities in the 
neighbourhoods was relationship-oriented and effected the 
mutual imaging of parents and professionals: their mutual 
understanding of their roles in the collaboration was improved. 
The collective learning process impacted on the level of 
insights regarding utilizing each other’s expertise. It sparked 
the desire to learn even more from each other, to continue 
to inspire each other, at the level of principles. During the 
discussion of the preliminary results, a central of one of 
the professionals in the collaboration was recognized: ‘the 
networker in the networks’ as an important linking pin. This 
‘networker in the networks’ is essential for the functioning of 
the network around the young child, to strengthen its ordinary 
life. 
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Attitudinal and behavioural factors destilled as essential for a 
‘networker in the networks’ are defined as: 
• Relation-oriented (being present)
• A broad view
• Connecting skills
• The ability to process diagnostics based on specific 

knowledge of the normal and abnormal development of 
the young child, 

• The ability to translate requests for help and continue to 
ask questions based on an appreciative, non-judgmental 
basic attitude, 

• The skills of taking other professionals along with them 
and always establishing and connecting the lines, 

• The ability to see and stimulate individual and broader 
issues of upbringing and education in their social context. 

Conclusions 
Conclusions are drawn from the outcomes of the process-
oriented research and the evaluative research methods; they 
lead to answers to the project’s research questions.  
The process of Appreciative Inquiry has initiated networking 
and bottom-up devising of activities connecting parents and 
professionals, fitting to what parents value most regarding 
parenthood, parenting and growing up of the young child in 
the neighborhood. In addition, formulating a pedagogical 
vision in every neighbourhood has strengthened the common 
language between parents and professionals and among 
professionals.

The evaluative research shows the need for a meeting place 
for parents with young children, facilitated by professionals. 
In this meeting place and its associated meeting network, 
so-called ‘buffer processes’ are developed that are conditional 
for well-functioning parenting. Buffer processes contribute to 
success experiences in parenting (good parenting experiences) 
and the ability to reflect on parenting together (metaposition 
of the parent). In this context normalization is established, 
preventing problems in individual families where parents feel 
lonely in their search, especially in families without readily 
available network of family and friends. Meeting places and a 
meeting network result in the establishment of a pedagogical 
civil society, where both parents and professionals learn 
from each other. Professionals value the mutual inspiration, 
contributing to their professionalism of supporting parents and 
young children.

In summary, effective factors of the project are the bottom-
up building process and the shared vision of parents 
and professionals, resulting in a pedagogical civil society 
and a learning network for mutual inspiring expertise. 
This empowers both parents and professionals in the 
neighbourhood, normalizing and reinforcing ordinary life. 

Based on this conclusions, the answer on the central research 
question - How can ordinary life be strengthened for parents 
with young children so that children develop positively? – is 
the creation of ‘peoples own village’ as a pedagogical civil 
society. In their ‘own village’, people look after each other’s 
children, parents support each other in their search for 
what their children need, and there is a positive pedagogical 
climate giving supporting values of love, connection, safety, 
acceptance, stimulation, structure, rules, limits, self-care 
for parents. Parents can find recognition, acknowledgement 
and reassurance with each other and provide practical and 
emotional support to each other in reciprocity. Essential 
components of the ‘buffer processes’ necessary for the normal 
life of parents and young children, are: the availability of good 
public facilities, an functioning support system, gaining positive 
parental experiences and being able to reflect on one’s own 
actions.

As an answer to subquestion 1 - How can cooperation 
between parents themselves and with all relevant 
professional parties be improved? – this research shows that 
important aspects in the cooperation between parents and 
professionals are: accessibility, facilitating contacts between 
parents and young children, belief in own strength, a broad 
view, specific knowledge about the young child and a warm 
presence-oriented (relational-systemic) attitude. These 
aspects are incorporated in the skills of the ‘networker in the 
networks’. 

Following subquestion 2 - What shared (pedagogical) vision 
is needed for this and what role of professionals fits this? 
– in each neighbourhood a pedagogical vision is formulated 
by the learning community. Overall, in all neighbourhoods 
common language and joint learning between parents and 
professionals is strengthened. All pedagogical visions focus 
on the importance of buffer processes for parents and the 
presence-oriented (relational-systemic) basic attitude of the 
professional; this is based on the starting points provided by 
the theoretical exploration.  
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Subquestion 3 - What promising activities can be built out 
that indeed strengthen ordinary lives for parents with young 
children? – is addressed by activities developed in each 
neighbourhood. In all neighbourhoods, the activities concern 
the support of parents to support each other and activities 
for young children that add value in stimulating speech-
language development, motor skills and social skills. For all 
neighbourhoods, the online platform SamenKids is enriched 
by the input of parents and professionals from the learning 
communities; it now provides more complete information and 
overview regarding activities for parents and young children.

Discussion
Finalizing this research, these discussion points are left and ask 
for further development:
• Findability and accessibility for broad target groups to 

activities in the district. During the project this was a 
point of attention and it remains important to discuss at 
consolidation of the project which groups of parents are 
reached and which are reached less. Maintaining contact 
with different organizations is required, not only regarding 
the young child, but also for example religious groups who 
can offer support where needed. 

• The project shows the importance of a warm treatment 
and guidance by professionals in an inviting environment. 
For the continuation of activities developed during the 
project, sustainable facilitation in various areas (not only 
material) is thus necessary. 

• Willingness is required to continue investments in 
the social basis in which the network includes the 
neighbourhood, facilities, school and daycare center as 
a larger system; this influences the well-being of parents 
and young children. 

Evaluation 
Employing Appreciative Inquiry is a labor-intensive way 
of doing research. Participation of the researcher in the 
whole requires strong relational qualities to create space 
to conduct process-oriented research. Learning together 
requires consideration of the different qualities in the learning 
community.

Sustainability of the activities developed is a concern among 
several learning community participants. The activities in the 
neighborhoods are continued by the municipality in its project 
‘Samenspel in de wijken’, involving the organizations Travers 
Welzijn, SWT and GGD. 

A low-threshold meeting network was proven even more 
urgently needed than expected in advance. Corona probably 
reinforced this urgence, because opportunities for maintaining 
relationships were limited. But also more broadly it is 
experienced as ‘the spirit of the times’ that people are rushed 
and eagerly need a relaxed exchange. This emphasizes the 
need of a professional functioning as a presence-oriented 
(relational-systemic) networker in the networks, creating 
connections not only in the family between parents and child, 
but also between support figures in the network and parents 
and children, as well as with professionals who can be of 
significance.

Recommendations 
1. Continue to invest in meeting places for parents and 

young children in the neighborhoods, and in facilitating 
professionals to utilize and bring forward neighborhood 
strengths. 

2. Continue to invest in the learning networks of 
professionals so that expertise, for example in the field of 
IMH, VE and IVH can be utilized at all levels. 

3. Build similar projects so that the pedagogical civil society 
can also be strengthened, for example, for parents and 
older youth. Let important other networks connect to this. 

4. Continue to work on the common pedagogical vision per 
district so that it strengthens the common language and 
can produce even more concrete activities. 

5. Continue to invest in the networker in the networks. 
The skill of being able to fulfill this linking pin function is 
important for activities within the pedagogical civil society 
to succeed. 

1
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Hoofdstuk 1 - Inleiding
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Het project ‘Samenwerken aan preventi e en normalisati e 
rond het jonge kind’ richt zich op het versterken van het 
gewone leven voor ouders met jonge kinderen (-9 maanden 
tot en met 6 jaar). Deze wens om ‘het gewone leven te 
versterken’ is aangedragen door een consorti um, bestaande 
uit het Zwolse Sociaal wijkteams (SWT’s), en besproken 
met de Parti cipati eraad (namens ouders), GGD, scholen, 
Travers, huisarts en onderzoekers en lectoren van Viaa. In 
de subsidieaanvraag bij ZonMW voor dit project schreven zij 
samen:

     De wens van ons consorti um om ‘het gewone leven te     
     versterken’ past bij de transformati edoelen (VWS, 2018), 
     waaronder het werken aan preventi e, demedicalisering 
     en normalisering in een integrale werkwijze rond kinderen 
     en gezinnen. Dit toepassen in de prakti jk is niet eenvoudig. 
     Scholen, voorschoolse opvang, jeugdgezondheidszorg 
     en wijkteams ervaren in de prakti jk te weinig aansluiti ng     
     tussen de verschillende domeinen. Ouders hebben 
     intussen in het gewone leven veel uitdagingen (…),
     maar weten niet alti jd waar ze terecht kunnen met
     vragen. Ze merken dat professionals niet werken vanuit
     een gezamenlijke pedagogische visie (Bos-de Groot &
     Van der Vinne, 2017). Professionals in de wijk zien veel
     kinderen en kennen de gezinnen. Door het aangaan en het
     versterken van de relati e kunnen deze professionals
     preventi ef werken en weten ook welke ‘problemen’ horen
     bij een normaal ontwikkelingspatroon; zo is ook eerder
     duidelijk wat laagdrempelig aangepakt kan worden en waar
     specialisti sche hulp voor nodig is. Het is wel belangrijk dat 
     ze het onderling eens zijn wat ‘normaal’ is (om waar nodig
     ouders gerust te kunnen stellen en medicalisering te
     voorkomen), wanneer er sprake is van echte ‘problemen’,
     en wat een goede aanpak is, m.a.w. dat zij met elkaar en
     met ouders hun pedagogische visie delen

Kinderen ontwikkelen zich opti maal in een sti mulerende 
en veilige pedagogische omgeving, zoals het gezin, de wijk, 
kinderopvang en school. Belangrijke onderwerpen voor ouders 
zijn dat zij ondersteuning kunnen krijgen wanneer dat nodig 
is, bijvoorbeeld ten aanzien van positi ef opvoeden, opvoeden 
tot zelfvertrouwen, gezond eten en slapen, regels hanteren 
en mediagebruik. In de wijk zijn hiervoor verschillende 

organisati es beschikbaar die vertegenwoordigd zijn in het 
consorti um. Er moet voor ouders goede ondersteuning 
voorhanden zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen. Er is 
daarbij veel winst te behalen door meer gezamenlijkheid 
in visie, taal en aanpak specifi ek met het oog op een goede 
start van het kind op school. Belangrijk is dat het voor ouders 
helder is hoe diverse parti jen hen kunnen ondersteunen bij 
het versterken van het gewone leven. Daar is het project 
‘Samenwerken aan preventi e en normalisati e rond het jonge 
kind’ op gericht.

Het project is georganiseerd zoals weergegeven in het 
organogram in fi guur 1.1. (zie volgende pagina)

 In het organogram is te zien dat in de drie Zwolse wijken waar 
het project is uitgevoerd, een onderzoeker, een professional en 
een ouder vanuit een leergemeenschap het project vormgaven 
samen met het netwerk uit de betreff ende wijk: ouders 
en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
jonge kinderen. Dat deden zij aan de hand van de fasen van 
Appreciati ve Inquiry (dit wordt verder beschreven in hoofdstuk 
2). 

Op basis van het Zwolse Buurt-voor-buurt-onderzoek, de 
Kindermonitor en prakti jkkennis in ons consorti um, werd 
gezamenlijk gekozen voor buurten in Dieze en Indische Buurt, 
een deel van Stadshagen en een buurt in Zwolle Zuid. Dit zijn 
wijken die onderling zodanig verschillen in behoeft en ten 
aanzien van preventi e en normalisati e rond het jonge kind, dat 
het project voor alle buurten in Zwolle relevante kennis op zal 
leveren.

Het project was gericht op het versterken van het 
gewone leven, waarbij de samenwerking tussen ouders 
en professionals van belang is. De professionals werden 
geworven via een vacature die uitgezet werk bij het Sociaal 
wijkteam, Sti chti ng Welzijn Travers en de GGD, en de selecti e 
werd gemaakt vanuit een kleine sollicitati ecommissie 
vanuit de betrokken parti jen. De ouders zijn opgeroepen 
via een vacature die is uitgezet door de Parti cipati eraad van 
Zwolle. De sollicitati egesprekken met de ouders zijn gevoerd 
samen met een vertegenwoordiger van de Parti cipati eraad. 
De onderzoekers zijn kenniskringlid van een van de drie 
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Figuur 1.1: Organogram van het project
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lectoraten van Hogeschool Viaa: het lectoraat Centrum 
voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat Goede 
onderwijspraktijken en het lectoraat Zorg en Zingeving; ook zij 
vormen, evenals de professionals een interprofessioneel team.
In de gevormde leergemeenschappen hebben zich vanaf 
de start van het project verschillende partijen uit de stad 
aangesloten, naar gelang de posities die ingenomen worden 
in de betreffende wijken. Te denken valt aan onderwijs, 
kinderopvang, verloskundige, huisarts, sport en beweging, 
Stadkamer (bibliotheek). Ook is er een verbinding met de 
al aanwezige overlegorganen omtrent het jonge kind. Door 
het ontwikkelen van een ontmoetingsnetwerk per wijk met 
verschillende activiteiten zijn ook logopedist, fysiotherapeut, 
consultatiebureau en muziektherapeut betrokken.

In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers van alle 
partijen in het consortium dat dit project voorbereidde: een 
vertegenwoordiging van ouders, de Participatieraad, Sociaal 
wijkteams, gemeente Zwolle (waaronder medewerkers 
onderwijskansenbeleid), GGD, huisartsen, basisscholen 
(waaronder samenwerkingsverbanden), kinderopvang, 
welzijnswerk en hogeschool Viaa. De stuurgroep van de 
Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle fungeerde als 
stuurgroep voor dit project.

Het project heeft plaatsgevonden van september 2020 tot en 
met september 2022, en is afgesloten met een slotconferentie 
op 27 september 2022. Daarbij is het project overgedragen 
aan ‘Samenspel in de wijken’ van de gemeente Zwolle.
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Hoofdstuk 2 - 
Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling
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2.1 Probleemstelling
 Bij de start van het project is uitgegaan van de volgende 
probleemstelling:
• Voor ouders is het belangrijk dat ze weten waar ze terecht 

kunnen voor ondersteuning. Vooraf aan dit project leek 
dit niet alti jd het geval te zijn. Vaak was er ook angst 
om problemen te delen omdat ouders op voorhand niet 
wisten wat er met hun vraag gebeurt, waarbij schaamte 
en angst een rol gespeeld kunnen hebben (Bos-de Groot, 
2018; Dijkshoorn, 2019).

• Voor professionals is het belangrijk dat zij zo met ouders 
samenwerken dat zij daadwerkelijk het normale leven 
versterken. Vooraf aan het project leken professionals 
nog niet alti jd goed aan te sluiten bij de problemati ek 
van ouders, waardoor zij zich niet goed gezien voelen in 
hun problemati ek (feedback ervaringsdeskundigen en 
Parti cipati eraad, 2020).

• Het is belangrijk dat er goed samengewerkt kan worden 
tussen professionals, het helpt daarbij als er sprake is 
van een gedeelde visie. Op deze manier kan er beter aan 
doorgaande lijnen in de ontwikkeling worden gewerkt. 
Vooraf aan dit project leken professionals niet vaak vanuit 
een gedeelde visie te werken, waardoor de samenwerking 
belast werd (Bos-de Groot & Van der Vinne, 2016)

• Het is belangrijk dat er sprake is een goed verlopende 
overgang tussen het voorschoolse (kinderopvang/
peuterspeelzaal) en de start op school. De doorgaande 
lijn van het voorschoolse naar het schoolse traject voor 
kinderen leek een toename te hebben in problemati ek 
van kinderen in jonge gezinnen (Bespreking consorti um 
naar aanleiding van de Kindermonitor (Kindermonitor, 
2018-2021).

Deze probleemstelling is een concreti sering van een advies 
van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 
(RaadRVS, 2021), waarin vier ‘wissels’ worden beschreven ten 
aanzien van de zorg voor jeugdigen en gezinnen, namelijk het 
verleggen van de focus:
I. van zorg voor het individu naar zorgen voor de samenleving; 
II. van leefsti jl naar leefomgeving; 
III. van producti egedreven naar waardegedreven zorg en 
ondersteuning; en
IV. van insti tuti oneel belang naar publiek belang en 
samenwerking.

De gemeente Zwolle werkt met meerdere projecten reeds aan 
het verleggen van deze wissels en benut ook dit project voor 
het gericht zijn op het nog meer benutt en van krachten van 
ouders en kinderen in de wijken.

2.2 Doelstellingen 
Voor het project is als doelstelling gekozen: ouders en 
beroepskrachten leren samen hoe het gewone leven versterkt 
kan worden, doordat:
• ouders van kinderen van 0-6 jaar weten waar ze terecht 

kunnen voor ondersteuning;
• ouders en beroepskrachten samen goede oplossingen 

vinden om alle kinderen zo normaal mogelijk mee te 
kunnen laten doen in de buurt en op school, waaronder 
acti viteiten ontwikkelen met het leernetwerk;

• beroepskrachten met ouders meedenken wat de beste 
aanpak is om het kind verder te laten ontwikkelen in 
samenhang met de situati e thuis en om hun gewone leven 
te versterken;

• ouders en beroepskrachten samen een pedagogische 
visie uitwerken die aansluit bij de behoeft e van ouders en 
professionals.

In de publiekssamenvatti  ng is dat in eenvoudiger woorden 
volgt omschreven: 

     Doelgroep van het project zijn ouders met jonge kinderen
     in de leeft ijd van 0-6 jaar. Doelstelling van het project is
     dat zoveel mogelijk kinderen gewoon mee kunnen doen
     in hun gezin, hun buurt, hun kinderopvang en op school.
     Dat ze daar opgroeien en zich goed ontwikkelen. Dat ze
     hulp krijgen als dat nodig is, liefst in hun gewone omgeving
     en zonder dat ze uit hun gezin, groep of klas geplaatst
     hoeven te worden. En dat ouders merken dat ze hulp
     krijgen als ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van
     hun kinderen. Dat ze merken dat er naar hen geluisterd
     wordt. En dat ze zich ondersteund voelen in het versterken
     van het gewone leven (Publiekssamenvatti  ng).

Het uiteindelijke doel is dus de versterking van het gewone 
leven, ten behoeve van een positi eve ontwikkeling van jonge 
kinderen. Om dat goed samen als ouders en beroepskrachten 
te kunnen doen, is in dit project in elke wijk gewerkt aan de 
ontwikkeling en het delen van gezamenlijke pedagogische 
visie, met als bouwstenen normalisati e, preventi e en 
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inclusie. Tegelijk is in de drie wijken samengewerkt aan 
het onderzoeken en doorontwikkelen van veelbelovende 
activiteiten waarin de visie in de praktijk wordt gebracht. Het 
gaat om activiteiten die het gewone leven versterken en zo 
bijdragen aan preventie van ontwikkelachterstanden, een 
normaliserende werking hebben voor ouders en kinderen (dus 
niet onnodig medicaliseren) en die zorgen dat kinderen een 
goede start in het onderwijs maken. 

2.3. Vraagstelling
Voor het onderzoek in de drie wijken zijn de volgende hoofd- 
en deelvragen opgesteld:
Hoofdvraag: Hoe kan voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterkt worden zodat kinderen zich positief 
ontwikkelen? 

Deelvraag 1: Hoe kan hiervoor de samenwerking tussen 
ouders onderling en met alle relevante professionele partijen 
verbeteren? 

Deelvraag 2: Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor 
nodig en welke rol van professionals past daarbij? 

Deelvraag 3: Welke veelbelovende activiteiten kunnen 
uitgebouwd worden die voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven inderdaad versterken?
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Hoofdstuk 3 - 
Theoretische verkenning en pedagogische visie
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Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de theoreti sche 
verkenning die uitgevoerd is voor het project ‘Samenwerken 
aan preventi e en normalisati e rond het jonge kind’. Deze 
theoreti sche verkenning voor de betrokken onderzoekers 
het conceptuele kader voor hun onderzoek. Ook is deze 
theoreti sche verkenning ti jdens het project benut door 
de leergemeenschappen om per wijk te komen tot een 
gezamenlijke pedagogische visie, aan de hand waarvan 
samengewerkt kan worden rond jonge kinderen.

3.1 Aanleiding en uitgangspunten
Gemeenten werken op basis van de transformati edoelen 
aan een nieuw lokaal jeugdbeleid, waarin de nadruk ligt op 
het bouwen van een positi ef-pedagogische infrastructuur, 
met als doel het versterken van de normale omgeving door 
wijkgericht en preventi ef te werken. De doelen van ons project, 
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, sluiten aan bij deze 
transformati edoelen.

Het versterken van de normale omgeving door wijkgericht 
en preventi ef werken vraagt om het samenbrengen van 
relevante parti jen (ouders, professionals en beleidsmakers) 
en het formuleren van een gezamenlijke ambiti e en een 
integrale aanpak. Preventi ef werken met ouders, professionals 
en beleidsmakers in de ondersteuning en zorg voor de 
ontwikkeling van het jonge kind vraagt hiermee zich in te 
zett en voor een interprofessionele samenwerking (Balledux, 
Doornebal, Fukkink, Spoelstra, Verseveld en Van Yperen, 2018). 
Deze samenwerking wordt in Zwolle gezocht met het project 
‘Samenspel in de wijken’, waarin de verschillende parti jen 
samenwerken vanuit een gezamenlijke ambiti e en integrale 

aanpak. Daarnaast is er voor dit project aansluiti ng gevonden 
bij andere gemeentelijke programma’s, zoals Kansrijke Start, 
het onderwijs-kansenbeleid en ‘Samen voor een sterke basis’ 
(een project gericht op de verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp).

In deze theoreti sche verkenning zal aandacht zijn voor de 
factoren die het gewone leven versterken en voor factoren die 
ondersteuning kunnen bieden bij kwetsbare situati es. 

Voor het werken aan opti male ontwikkelingskansen voor 
een kind zijn op basis van literatuurverkenning de volgende 
factoren van belang, die in samenhang met elkaar beschreven 
worden: 
1. Een visie die gericht is op ontwikkeling, veerkracht en 

levensloopbenadering vanuit een biopsychosociaal model 
en systeemdenken.

2. Overeenstemming bij alle betrokkenen (ouders, 
professionals en beleidsmakers) in hun visie op de 
ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt een relati oneel-
systemische visie vanuit een biopsychosociaal model.

 Gebruikmaken van brede kennis van de ontwikkeling   
 van het kind en bevorderen doorgaande lijn 
3. Bij alle betrokkenen brede kennis van de ontwikkeling en 

een doorgaande lijn in de ontwikkeling.
 Gericht op ontspannen ouderschap en gebruikmaken  
 van de kennis van buff erprocessen (ouderbegeleiding)
4. Inzicht in wat nodig is voor ontspannen ouderschap en 

buff erprocessen die ouders daarbij helpen.
 Inzet van ouder-acti viteiten passend in een    
 pedagogische civil society
5. Inbedding in een pedagogische civil society.
 Interprofessionele samenwerking met    
 netwerkvorming en kennisdeling in    
 leergemeenschappen
6. Interprofessionele samenwerking, netwerkvorming en 

kennisdeling tussen alle betrokkenen.

Naar bovenstaande factoren is (literatuur)studie gedaan. De 
resultaten staan hieronder samengevat. Samen vormen ze 
ingrediënten die gebruikt zijn door de leergemeenschappen 
om voor hun eigen wijk een pedagogische visie te formuleren.

“Met elke geboorte komt iets uniek nieuws in de 
wereld”. Hoe verschijnt het kind in de wereld van 
pluraliteit en verschil? Mensen hebben hun kinde-
ren niet alleen het leven geschonken, maar ook ter 
wereld gebracht. In hun opvoeding nemen zij verant-
woordelijkheid op voor beide: voor het leven en de 
wording van het kind én voor het voortbestaan van 
de wereld. Welke verantwoordelijkheid wensen wij 
als opvoeders te nemen voor niet alleen de kinderen 
die aan ons zijn toevertrouwd, maar ook voor de 
wereld? (Arendt, 1994; Biesta, 2012, 2020).

1

2

3

4

5

6
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3.2 Een visie op ontwikkeling en levensloopbenadering 
vanuit de gezinslevenscyclus, biopsychosociaal model en 
systeemdenken
Een kind functioneert niet los van de omgeving, maar 
is interacterend met zijn omgeving en daarom moeten 
ontwikkelingsfactoren, evenals de invloeden van ‘nature’ en 
‘nurture’ in samenhang gezien worden (Verheij, 2005). Met 
een biopsychosociaal model kan gekeken worden naar het 
ontwikkelen, opvoeden en opgroeien. 

3.2.1 Gezins-levenscyclus en biopsychosociaal model
Elk kind doorloopt een levenscyclus en is geboren uit een gezin 
dat een gezinslevenscyclus doorloopt. De gezinslevencyclus 
omvat de fasen die een gezin met kinderen doorloopt 
met een aantal thema’s, zoals de impact van de geboorte 
van een kind (op ouders, grootouders, brussen), sociaal-
economische positie en andere thema’s. Binnen deze cyclus 
zijn er veranderingen die samenhangen met de leeftijd, 
de groepsgrootte, de geografische positie en specifieke 
gebeurtenissen zoals scheiding of ziekte. De invulling van de 
fasen is afhankelijk van de verwachtingen van de omgeving en 
de samenleving. Van belang is daarom de gezinslevenscyclus 
te bezien in de context van het bredere verhaal van de normen 
van een veranderende samenleving (Jesserun, 2018). Dit kan 
goed met het biopsychosociaal model, omdat in dit model 
steeds de onderlinge wisselwerking – interferenties- centraal 
staan tussen de verschillende leefgebieden, systeemniveau’s 
en contexten. Dat betekent bijvoorbeeld dat de cultuur met 
normen en waarden, of de mate van welvaart in het gezin, 
invloed heeft op het functioneren van het kind op school. En 
dat de mate van steun uit het netwerk bijvoorbeeld invloed 
heeft op ervaringen van goed-ouders zijn.

Een levensloopbenadering zoals hierboven geschetst geeft 
aandacht aan allerlei factoren die vanaf de kindertijd mogelijk 
zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van ziekten en 
problemen en kan daarom gezien worden als een preventieve 
investering op de langere duur in de gezondheid van mensen. 
Wanneer op deze levensloopbenadering maatschappelijke 
valorisatie van kennis plaatsvindt, kunnen de uitkomsten 
daarvan in de wisselwerking tussen alle betrokken partijen hun 
plek vinden in de samenleving en kan onder andere betere 
zorg worden ontwikkeld (Steegers, 2020).
 
  

Problemen met kinderen zijn vaak verbonden met de leeftijd 
en elke leeftijd brengt andere problemen met zich mee. Van 
ouders wordt veel verwacht, onder andere dat ze flexibel 
inzetbaar zijn, dat ze begrijpen hoe het kind moet worden 
grootgebracht en dat ze een ‘normaal gezin’ vormen (Van der 
Pas, 2014). Maar ook in gewoon kindergedrag kunnen ouders 
behoorlijk vastlopen, zoals bij een baby die veel huilt of weinig 
eet. Ouders kunnen zich dan onbekwaam gaan voelen en zich 
gaan afvragen hoe het verder moet. 

Bij machteloos makend kind-gedrag kunnen dilemma’s 
over wel of niet genoeg aandacht aan het kind geven zich 
opstapelen en er kunnen moeilijk te beheersen emoties 
ontstaan. Hierbij interfereren biologische, psychische en 
sociale factoren. Voor het grootbrengen van een kind zijn 
‘buffers’ nodig waarbij ouders een beroep kunnen doen. Dat 
kunnen buffers zijn uit de informele sociale omgeving en als 
het nodig is ook professionals die de ‘bufferprocessen’ helpen 
herstellen. Voor elke leeftijd en probleemgebied zijn andere 
instellingen beschikbaar met professionals die ondersteuning 
kunnen bieden. Zie verder paragraaf 3.4 over bufferprocessen.
 
3.2.2 Relationeel-systemisch denken
In het systeemdenken staan delen en gehelen centraal, 
met aandacht voor hun context en onderlinge relaties. In 
het relationeel-systemisch denken gaat het specifiek om 
de dynamiek in relaties tussen mensen. De dynamiek in de 
relatie tussen partners en hun positie verandert bijvoorbeeld 
wanneer hun eerste kind geboren wordt. De interactie tussen 
de nieuwgeboren ouders laat vaak meer conflicten zien 
(Kluwer, 2010). Hierbij speelt ook de bredere context een 
rol, bijvoorbeeld wanneer ouders extra druk voelen om met 
werk, gezin en het onderhouden van sociale activiteiten, alle 
ballen in de lucht te moeten houden. Hierbij staat centraal 
wat deze veranderingen of de dynamiek in de relatie voor alle 
betrokkenen betekent en hoe zij op een zinvolle manier inhoud 
aan de nieuwe fase in het leven kunnen geven.

Met een systemisch-pedagogische visie wordt rekening 
gehouden met brede en van elkaar afhankelijke contexten van 
gezin, sociaal culturele situatie en ontwikkeling. Vragen en 
problemen in worden hiermee in samenhang gezien.
Vanuit het systeemdenken en ouderschapstheorie is de 
pedagogische benadering van de professional gericht op:
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Figuur 3.1. BPS-model. (Choy, 2011, bewerkt door Bos-de Groot, 2021)
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• Het sociaal netwerk: sociale steun is fundamenteel voor 
het opgroeien van het kind

• Kind, ouders en de relaties in het gezin echt zien 
en aanmoedigen, als onderdeel van een relationele 
benadering

• Aandacht voor begrippen als hechting, ontwikkeling en 
veerkracht vanwege het fundamentele belang van relaties, 
competenties en groei van kind en ouders

• Bufferprocessen als beschermende factoren op de 
ouderlijke werkvloer en de omstandigheden waar kind, 
ouders en gezin zich in bevinden (zie par. 3.4.2)

Het biopsychosociaal model is een systemische manier om 
naar verschillende leefgebieden en contexten te kijken die van 
belang zijn voor het jonge kind. De systemisch-pedagogische 
benadering sluit aan op het werken met het biopsychosociaal 
model, waarbij middels de verschillende systeemniveau’s 
gekeken wordt naar de verschillende leefgebieden en 
contexten waarbinnen een kind opgroeit.

3.3. Brede kennis van de ontwikkeling en het belang van een 
doorgaande lijn in de ontwikkeling
In de brede kennis van de ontwikkeling van het jonge 
kind, vooral van de normale ontwikkeling van het kind, 
gaat het onder andere over pre-conceptiezorg, de eerste 
duizend dagen, hechting, veerkracht, early life stress, spel 
en taalontwikkeling. Voor ouders is het van belang globaal 
kennis te hebben van deze ontwikkeling, alsmede basale 
pedagogische opvoedkennis. Voor ouders is het tevens van 
belang dat naar gelang de opvoedvraag ook meer intensieve 
of specialistische kennis via professionals beschikbaar is. Dit 
kan kennis zijn over het organiseren van Integrale Vroeghulp 
(IVH) (Runia & Van der Meulen, VNG, NCJ), Voorschoolse en 
vroegschoolse educatie (VE of VVE) en bijvoorbeeld kennis uit 
de Infant Mental Health over de verschillende thema’s in de 
ontwikkeling van het jonge kind (Rexwinkel et al, 2011, IMH 
Nederland, 2022).

3.3.1 Pre-conceptiezorg en de eerste duizend dagen
In de benadering en visie is het van belang om een 
levensloopbenadering toe te passen, omdat problemen die 
zich voordoen bij het jonge kind kunnen leiden tot problemen 
later. Hoe vroeger de investering hoe groter het rendement 
(Steegers, 2020). 

In de kansencirkel, gebaseerd op het GIRFEC-model (NJI, 
2022b), worden verschillende aspecten die bijdragen aan een 
goede start en toekomst in een cirkel samengevat. Daarnaast 
kan worden uitgegaan van de top 10 beschermende factoren 
voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen (NJI, 2022b)

De verbinding in het medisch, sociaal en onderwijs/
wetenschapsdomein speelt zich af vanaf de interconceptiezorg 
en het verder opgroeien en ontwikkelen van het jonge kind. 
In de ontwikkeling van het jonge kind spelen disciplines als 
jeugdgezondheidszorg en geboortezorg (verloskundige), 
jeugd- en gezinswerkers in het wijkteam, kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen, welzijnswerk, basisonderwijs en eventueel 
specialistische jeugdhulp een rol in het stimuleren van 
optimale ontwikkelingskansen. Hierbij kan ook gedacht 
worden aan het inzetten van oudergroepen als centering 
pregnancy en centering parenting die vanuit de GGD worden 
ingezet.

3.3.2 Hechting
Voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie zijn er 
in het algemeen drie basale voorwaarden: sensitief reageren, 
continuïteit en mentaliseren (NJI, 2021a). Door sensitief te 
reageren leert het kind dat zijn ouder beschikbaar is als veilige 
haven, zodat het kind bijvoorbeeld getroost kan worden 
bij verdriet en geruststelling krijgt bij angst. Dit vraagt om 
sensitieve betrokkenheid, beschikbaarheid en leren lezen 
van signalen. Continuïteit gaat over de stabiele aanwezigheid 
van hechtingspersonen. Het mentaliseren gaat over het 
helpen benoemen van datgene wat het kind ervaart door zijn 
perspectief in te nemen. Dit helpt om aan te sluiten bij de 
ontwikkelingsbehoeften van het kind. Ontspannen ouderschap 
is een belangrijke focus in het bevorderen van de sensitieve 
responsiviteit van ouders naar hun kinderen (NJI, 2021a).

3.3.3 Early Life Stress
Early Life Stress is chronische stress tijdens het opgroeien, 
waarbij stress een reactie is op een stressor die de interne 
balans verstoort op biologisch/fysiek, psychisch of sociaal 
gebied. Chronische stress kan ontstaan door mishandeling, 
verwaarlozing, misbruik, langdurige strijd, armoede, 
aanwezigheid chronische (psychische) ziekte en abstracte 
stressoren, zoals prestatiedruk, sociale druk, sociale media. 
Op volwassen leeftijd heeft de Early Life Stress tot gevolg dat 
het veel meer inzet, energie en doorzettingsvermogen kost 
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Figuur 3.2. Model met drie soorten stress en eff ecten op de lange termijn. Overgenomen uit: NCJ, 2019, pg 15. Garner, A. S. (2013). Garner, A. 
S. (2013). Home visiti ng and the biology of toxic stress: Opportuniti es to address early childhood adversity. Pediatrics 132, Supplement 2
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om de interne balans bij te stellen dan in de kindertijd, ook 
al omdat zich patronen in gedrag en de hersenen vormen. 
Bufferprocessen zijn dus ook hier van belang om stress te leren 
hanteren en in goede banen te leiden.  

3.3.4 Veerkracht
Individuele en familieveerkracht gaat over de weg die een 
familie gaat, zich aanpassend en groeiend in soms stressvolle 
omstandigheden, in een web van relaties en doorheen allerlei 
ervaringen verschillende levens-en gezinsfasen doorlopen 
over de verschillende generaties. Het is belangrijk om te 
realiseren dat er vele met elkaar verweven elementen 
zijn in het gezinsfunctioneren en meerdere dimensies 
in krachten en kwetsbaarheden in het gezinssysteem in 
relatie met de uitdagingen waar het gezin voor komt te 
staan, hierbij rekening houdende met de hulpbronnen en 
beperkingen, de sociale omgeving en de ontwikkelingsfase 
van het gezin. Kernprocessen in gezinsveerkracht zijn: 
gedeelde overtuigingssystemen (zoals spiritualiteit), 
organisatieprocessen (zoals sociale en economische 
hulpbronnen) en communicatie/probleemoplossingsprocessen 
(zoals openlijk emoties delen en gezamenlijk problemen 
oplossen) (Walsh, 2018). De meerwaarde van deze 
kernprocessen is dat zij (indirect) bescherming biedt tegen 
overbelasting van ouders die zich bijvoorbeeld kan uiten in 
kindermishandeling of huiselijk geweld. De basis van preventie 
van bijvoorbeeld kindermishandeling ligt bij 

     (…) een omgeving die tijdig signaleert als het gedrag van
     kinderen verandert of als ouders het moeilijk hebben met

    zichzelf of hun kind en die hen ondersteunt om hun kind 
    desondanks op een veilige en liefdevolle manier op te
    voeden (NJI, 2022a).

Ook het positieve gezondheidsmodel van Huber (2016) 
verwijst naar het benutten van veerkracht en de gerichtheid 
op meer dan ontregelingen, problemen en beperkingen. Het 
richt zich op mensen zelf en op wat hun leven betekenisvol 
maakt. Door beperkingen in kennis, overzicht, opvoeding en 
geschiedenis kan de veerkracht niet meezitten. Het is de taak 
van de professional om de match te zoeken met ouders, om 
mee te denken en de aanwezige veerkracht weer te helpen 
ontwikkelen (Bos-de Groot, 2018). 

3.3.5 Spelontwikkeling en taalontwikkeling
Spel is een belangrijke manier om de cognitieve vaardigheden, 
waaronder de taalontwikkeling, te verbeteren. Via fantasiespel 
kunnen kinderen activiteiten oefenen en hun inzicht vergroten 
ten aanzien van hoe de wereld functioneert (Vygotsky, 1978, 
Feldman, 2009)

Voor het ontwikkelen van taal is een belangrijke factor de 
sociale omgeving, omdat taal bij uitstek een product is van 
observatieleren. In het observatieleren spelen zowel het 
voorbeeld van de omgeving (stimulans in het spelen met 
andere kinderen) en hun uitdrukkingsvaardigheid als de 
motivatie van het kind een rol. De motivatie van het kind 
wordt sterk gevoed door het belang dat de sociale omgeving 
hecht aan een goed onder woorden brengen van wat er leeft 
in het kind (Craeynest, 2018).

Leeftijden Periodes Kenmerken
0 tot 1 jaar Prelinguale periode Voorbereiding op de eigenlijke taalverwerving: van huilen over vocaliseren en 

vocaal spel naar brabbelen
1 tot 2,5 jaar Vroeglinguale periode Beginnende taalontwikkeling: van de eenwoordzin of holofrase naar twee- en 

meerwoordenzinnen
2,5 tot 5 jaar Differentiatieperiode Verdere nuancering van het taalgebruik in de richting van grammaticaal keurige 

constructies
5 tot 10 jaar Voltooiingsperiode Drastische uitbreiding van de woordenschat, complexere zinsconstructies en 

ontstaan van creatief taalgebruik

Figuur 3.3. De vier grote periodes van de taalontwikkeling volgens Annemarie Schaerlaekens. Overgenomen uit: Psychologie van de levensloop 
pg 171. Craynest, 2018.
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 3.3.6 Overgang voorschoolse ontwikkeling – school 
(doorgaande lijn)
Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar 
groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van 
kinderen. Dit vraagt om een doorgaande lijn in het beleid, 
samenwerking en afstemming voorschool en school, een 
kindvriendelijke overdracht en een inhoudelijke doorgaande 
lijn. Het gaat hierbij volgens Balledux et al (2018) bijvoorbeeld 
om:
• Voorschoolse Educatie-coördinatie (VE) en voldoende 

doorstroom tussen de voorschool en school
• Warme overdracht voor ontwikkelingsgericht werken
• (Eenzelfde) kindvolgsysteem en overdrachtsdocumenten
• Afstemming aanbod, bijv. tav zelfde VE-programma, 

jaarthema’s met gezamenlijke activiteiten
• Afstemming pedagogisch-educatief handelen, afstemming 

in omgang met ouders en afstemming interne begeleiding 
en zorg

• Gedeelde visie op ontwikkelen, spelen, leren, samenleven, 
hoe je met elkaar omgaat, medezeggenschap en 
burgerschap en pedagogische beleid

Een doorgaande leerlijn vraagt voor het jonge kind ook een 
inclusieve speelleeromgeving in kinderopvang, basisonderwijs 
en zorg voor jonge kinderen, waarin ieder kind tussen 0 
en 6 jaar meetelt, de kans krijgt om mee te doen en te 
leren, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. 
Dit vraagt van professionals dat zij kunnen differentiëren 
en personaliseren naar gelang de ontwikkelbehoeften 
van het kind, hetgeen een groot beroep doet op hun 
handelingsbekwaamheid. Een inclusieve speelleeromgeving 
kan bewerkstelligd worden in de verbinding tussen onderwijs, 
opvang en zorg: een interprofessionele samenwerking, 
waarmee brede expertise mee integrale zorg kan bieden aan 
een diverse groep kinderen en het pedagogische klimaat 
versterkt kan worden (Balledux e.a., 2018).

3.4 Gerichtheid op ontspannen ouderschap en gebruikmaken 
van de kennis van bufferprocessen 
3.4.1 Ontspannen ouderschap
Uitgangspunt voor het versterken van het primaire opgroei- en 
opvoedmilieu is om ‘ontspannen ouderschap’ te bevorderen. 
Het plezier en het vertrouwen in de opvoeding wordt hiermee 
groter, de individuele opvoedlast minder en het ouderlijk 

zelfvertrouwen groter. Het ouderlijk zelfvertrouwen heeft een 
positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Wanneer 
ouders zich meer gesteund voelen in het opvoeden, ontspant 
het ouderschap, het plezier en het vertrouwen in de opvoeding 
wordt vergroot en de individuele opvoedingslast vermindert. 
Door de ontspanning kunnen ouders dus meer goede-
ouderervaringen opdoen, met de positieve invloed op de 
relatie en ontwikkeling van kinderen. Een sterke pedagogische 
basis met ontspannen ouderschap kan voorkomen dat ouders 
te snel en te vaak met hun (eenvoudige) opvoedvraag bij de 
(gespecialiseerde) jeugdzorg terecht komen (NJI, 2020).

3.4.2 Bufferprocessen
Voor kinderen en ouders is het van groot belang dat zij een 
beroep kunnen doen op steunbronnen in de omgeving/
netwerk. Voor ouders is dit van belang omdat zonder steun 
het zelfs moeilijk is met een makkelijk kind en de ouders het 
bij een ‘bewerkelijk kind’ kunnen redden door steun van 
buitenaf. De stut en steun beschermt ouders als opvoeder 
tegen verschillende risicofactoren zoals problematisch gedrag 
van het kind, relatieproblemen, armoede en traumatische 
ervaringen van kinderen en zichzelf. Wanneer ouders er niet 
meer goed zelf uitkomen, kun je ervan uitgaan dat één van 
de genoemde bufferprocessen stagneert en hoe meer buffers 
stagneren, hoe ernstiger het opvoeden stagneert (Van der 
Pas, 2014). Ook voor de ontwikkeling van kinderen is het van 
belang dat er steun is uit het sociaal netwerk, want hoe meer 
een kind terug kan vallen op gezonde relaties, hoe groter de 
kans dat het kind ook bij moeilijke omstandigheden zijn weg 
kan vinden en zich weer kan ontwikkelen (Augeo, 2020).

Als een professional een goede voorziening, steun of concrete 
hulp aanbiedt voor een pedagogische situatie waar de ouders 
mee worstelen, bijvoorbeeld een kind wat slecht luistert, kan 
dit tegelijkertijd ‘het metadenken’ stimuleren. Ouders kunnen 
door de begeleiding meer ruimte krijgen om te reflecteren 
op hun opvoedhandelen. Als voorzieningen en professionals 
worden ingeschakeld is het van belang dat de bufferprocessen 
onder de aandacht blijven, zodat de ondersteuning van 
aanmelding tot afsluiting ‘een goede ouder-ervaring’ is. 
Voorts is het van belang de ouder zodanig coachen dat 
hij/zij in een metapositie kan komen. Ook kan nagegaan 
worden of er sociale steun vanuit het netwerk beschikbaar 
is en of passende voorzieningen en instellingen vanuit de 
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gemeenschap voorhanden zijn die adequate steun kunnen 
bieden. Uitgangspunten vanuit de ouderschapstheorie voor de 
professional zijn dat: 
1. elke ouder een besef van verantwoordelijkheid heeft,
2. ouderschap kwetsbaar maakt en 
3. ouders eindverantwoordelijk zijn.

Ouderbegeleiding richt zich op kennis van de gedragsmatige, 
intellectuele en emotionele dilemma’s van opvoeden, 
waarbij de multisystemische complexiteit in het oog wordt 
gehouden en de professional zich richt op het herstel van 
bufferprocessen. Ouderschap is inherent kwetsbaar, maar 
er zijn mogelijkheden om te bufferen tegen ongunstige 
omstandigheden als slechte jeugd, armoede, scheiding 
etc. Ouderbegeleiding richt zich in samenhang met 
bufferprocessen en omstandigheden op het versterken van de 
belangrijke opvoedvaardigheden, zoals veiligheid, verzorging, 
zicht houden op het kind, verwachtingen afstemmen op 
mogelijkheden en levensfasen, begrenzen, timen en doseren 
en emotieregulatie van zichzelf als ouder en het kind (zie 
onderstaand model uit de ouderschapstheorie van Alice van 
der Pas).

Vanuit bufferprocessen kunnen ouders een beroep doen op:
• Beschikbare steun uit sociale voorzieningen en 

professionele ondersteuning (solidaire gemeenschap), 
• Steun uit het sociale netwerk (betrokken sociaal netwerk)

• Vermogen om te reflecteren op de opvoedsituatie vanuit 
cognitief en emotioneel opzicht (metapositie van de 
ouder)   

• Het kunnen opdoen van goede-ouderervaringen waardoor 
een minimum van zelfvertrouwen ontstaat (Van der Pas, 
2014). 

Hierbij mag de ouder en de professional gericht zijn op zowel 
de ontwikkeling van het kind, als die van de ouder en de 
dynamiek in een gezin. 
  
De professional kan de ouders ondersteuning bieden 
bij alledaagse pedagogische vragen, vanuit een passend 
verklarings- en handelingskader die ouders hoop biedt om 
weer invloed en regie te gaan ervaren. Door een passend 
handelingskader kunnen ouders het moeilijke gedrag leren 
reguleren en normaliseren (Bos-de Groot, 2018).

3.4.3 Normaliseren 
Normaliseren is een belangrijke doelstelling in de Jeugdwet en 
vormt een tegenhanger van medicaliseren en specialiseren.  
Normaliseren is het oprekken van het begrip van wat we 
verstaan onder ‘normaal’, dat het normaal is dat het soms niet 
goed gaat en er zorgen zijn, in de vorm van een bij het leven 
horende ontregeling en regeling (Aptroot & Spaander, 2016). 
Ondersteuning bij herstel wordt zoveel mogelijk ingezet in de 
‘normale’ leefwereld van het kind in plaats van specialistische 
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Ouderlijke werkvloer Bufferprocessen Omstandigheden
7.
- Basisgedragingen goed genoeg    
ouderschap (schijf van vijf):
          o veiligheid
          o verzorging
          o zicht houden
          o verwachtingen
          o begrenzen
- Timen en doseren
- Emotieregulatie

8. 
- Solidaire gemeenschap
- Goede taakverdeling
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- ‘Goede ouderervaringen’
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- Kind
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- Stad, platteland, buurt
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- Godsdienst
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- Social media
- Geweld op tv en videospelletjes

Figuur 3.4. Overzichtsmodel Bufferprocessen uit ouderschapstheorie Alice van der Pas 
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settingen. Het is hierbij van belang om gericht te zijn op het 
vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, waardoor 
eigen kracht/veerkracht wordt versterkt van kinderen, hun 
gezinnen en netwerken (NJI, 2021c). In deze theoretische 
verkenning komen de uitgangspunten van het vergroten 
van weerbaarheid en relationele veerkracht als systemische 
basisvisie steeds terug tegenover een meer traditionele 
individuele en probleemgerichte visie.

3.5 Ouderparticipatie en de pedagogische civil society
Zoals bij de bufferprocessen omschreven, is informele 
sociale steun en een rijke opvoedomgeving van belang 
voor kinderen en opvoeders. Hoewel het opvoeden een 
geïsoleerde gezinsverantwoordelijkheid is geworden, zijn 
sociale netwerken helpend: “it takes a village to raise a child”. 
De sociale netwerken waarin mensen met elkaar opvoeden, 
nadenken en dialoog voeren over hoe we met kinderen 
omgaan, wordt een pedagogische civil society genoemd (De 
Winter, 2013).

De gedachte van de pedagogische civil society is in 
de afgelopen jaren op verschillende manieren met de 
transformatiedoelen uitgewerkt, waarbij specifieke aandacht 
is voor preventie en demedicalisering. Naar aanleiding van 
het project ‘Allemaal opvoeders’ omschrijven Kesselring, et al 
(2015) de pedagogische civil society als: 

     (…) de bereidheid van burgers om met elkaar in de 
     eigen sociale netwerken en het publieke domein     
     verantwoordelijkheden rond het opgroeien en opvoeden
     van jeugdigen te delen in de vorm van informele
     wederzijdse steun en informele sociale controle.

In de notitie van Raad voor de Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS) over de pedagogische civil society (2013) 
wordt als kernbegrip van de Pedagogische civil society 
‘nabijheid’ genoemd. Hier tegenover wordt het opdelen van 
de wereld in stukken die weinig met elkaar te maken hebben 
bekritiseerd, omdat het de sociale schil waarin mensen 
elkaar kennen en een oogje houden op elkaars kinderen doet 
verdwijnen. De overheid knipt de werkelijkheid volgens de 
auteurs ook op in deelproblemen, gezien de ene organisatie 
zich bezig houdt met schuldhulp en een andere met 
schoolverzuim, terwijl er vaak een verband is tussen het een 
en het andere probleem waarvoor hulp wordt gezocht (RMO, 

2013). Het probleem raakt op deze manier losgezongen uit de 
context, met andere woorden: een systemisch-pedagogische 
visie ontbreekt.
Bij de pedagogische civil society gaat het primair om een 
proces van onderop, een proces dat je vanuit de overheid kan 
onder steunen en faciliteren (RMO, 2013).

Aspecten van de pedagogische civil society zijn: 
• sociaal kapitaal (de hulpmiddelen die in een gemeenschap 

aanwezig zijn om de gezins- en sociale organisatie vorm te 
geven);

• de kwaliteit van sociale relaties bevorderen;
• de mate van onderlinge vertrouwdheid (publieke 

familiariteit) en vertrouwen;
• inbedding in formele en informele netwerken;
• de bereidheid om zich in te zetten voor elkaar en voor de 

gemeenschap;
• het bestaan van gedeelde normen.

3.5.1 Het belang van sociale netwerken en sociale steun in de 
samenleving
In de notitie van de RMO wordt gerefereerd aan het 
uitgangspunt dat succes in het leven in toenemende mate 
afhangt van sociale netwerken (RMO, 2013). Sociaal effectieve 
ouders geven de vaardigheid om te netwerken door aan hun 
kinderen, waarbij kinderen die opgroeien in disfunctionele 
netwerken op achterstand komen.

In de netwerken kan een cultuur ontstaan waarin mensen 
elkaar aanmoedigen om zich te ontwikkelen: een cultuur die 
van onderop gecreëerd wordt door positieve rolmodellen 
voor kinderen; het leren kennen van voorbeelden waarbij 
leergierigheid ontstaat, een wil tot weten, en een cultuur die 
lage verwachtingen voorkomt. 

Om burgers te kunnen mobiliseren en motiveren voor het 
onderaf opbouwen van de pedagogische civil society is het 
nodig dat ze ook het een en ander voor het zeggen krijgen. 
Gemeenten kunnen hierbij een infrastructuur creëren 
die ouders kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van 
initiatieven. Bijvoorbeeld kunnen scholen voorwaarden 
scheppen voor ouders om elkaar te ontmoeten, zoals 
naschoolse activiteiten of activiteiten voor inspraak over het 
onderwijs. (RMO, 2013; Jager-Vreugdenhil et al, 2016; Van 
Arum, 2022). 
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Hiermee kan de gemeente innovatie aanjagen en activiteiten 
op maat faciliteren, waardoor er meer betrokkenheid en 
samenhang mogelijk is. De betrokken professionals kunnen 
met het faciliteren van ontmoeten en inspraak ouders, de 
omgeving en zorgverleners in staat stellen om beter met 
opvoedingsvragen en problemen om te gaan. 

De sociale opvoedomgeving kan bijvoorbeeld medeopvoeder 
zijn (als kinderen buiten ouderlijk toezicht zijn), tot steun 
zijn van ouders bij onzekerheden, vragen of problemen in 
de opvoeding, maar ook bij wat goed is en wat niet, en bij 
wat mag en wat niet mag (informele sociale steun); ouders 
praktisch helpen – bijvoorbeeld met het opvangen van 
kinderen; en een vanzelfsprekende bron van (ervarings)kennis 
en kunde zijn waar het opgroeiende kinderen en opvoeden 
betreft. (Bron: Samen opvoeden NJI, 2020)

In de notitie Samen Opvoeden (NJI, 2020) wordt in het 
refereren aan Kesselring (2016) aandacht besteed aan 
vormen van ‘nabijheid’. Kesselring heeft het sociale netwerk, 
gezien vanuit het biopsychosociale model opgedeeld in 4 
verschillende soorten (mede) opvoeders: van nabije opvoeders 
tot formele opvoeders. Jeugdprofessionals kunnen daarnaast 
ook een belangrijk bron van steun voor het gezin zijn, maar ze 
zijn niet vanzelfsprekend aanwezig in de nabije omgeving van 
het gezin.
 
De notitie Samen opvoeden verwijst naar een systemisch 
transactioneel ecologisch model (zoals Bronfenbrenner, 
1977), waarbij men aangeeft dat de omgeving waarin 
kinderen opgroeien van invloed is op hun ontwikkeling en 
gedrag. In de notitie Samen Opvoeden wordt benadrukt dat 
een omgeving die rijk is aan sociale relaties kinderen helpt 
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1. Nabije medeopvoeders
Bv. partner, familieleden, vrienden

3. Nabije formele opvoeders
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Basiszorg.
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Figuur 3.5. Schematisch diagram van de informele en formele medeopvoeders (Kesselring, 2016). Overgenomen uit: NJI (2020). Samen 
opvoeden!
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door het voorbeeldgedrag van anderen en bijdraagt aan 
meer empathisch gedrag, meer zelfvertrouwen en betere 
schoolprestaties en minder antisociaal gedrag. Ouders 
waarderen de steun en betrokkenheid van medeopvoeders en 
hebben vooral behoefte aan het wederzijds uitwisselen van 
tips en ervaringen. De opvoedsteun is over en weer: ouders 
ontvangen steun en geven zelf als medeopvoeder weer steun 
aan andere ouders.

Gemeenten, professionals, vrijwilligers/begeleiders kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijk maken 
van de steun van mede-opvoeders, door aandacht te hebben 
voor bronnen van steun en hen te stimuleren zich voor elkaar 
in te zetten. Zij kunnen activiteiten en initiatieven faciliteren, 
initiëren en organiseren voor het toegankelijk maken van 
steun voor alle ouders, waardoor zij de ouders en hun 
medeopvoeders in hun kracht zetten. Er wordt onderscheid 

gemaakt in vier vormen van steun die de mede-opvoeders 
aan ouders bieden, namelijk: 1. emotionele, 2. praktische, 3. 
informationele en 4. normatieve steun (NJI, 2020)

In de notitie Samen Opvoeden wordt de contactladder 
van Kesselring weergeven, waarbij de mate van contact 
wordt weergegeven in ontmoeten, dialoog, buurtklimaat 
en netwerkvorming. Met een wijkprofiel kan binnen een 
gemeente gekeken worden naar wat er voor nodig is om te 
zorgen dat alle ouders toegang hebben tot de steun van hun 
mede-opvoeders, incidenteel en meer structureel. 
 
In de rapportage over de projecten omtrent ‘Allemaal 
opvoeders’, komt naar voren dat “(mede)opvoeders met 
name steun lijken te halen uit de activiteiten doordat ze 
ervaringen uitwisselen, hun verhaal bij elkaar kwijt te kunnen 
en te worden aangezet tot reflectie op het eigen opvoedend 

ACTIVITEITEN

Bv. zandbakrand, bankje in speeltuing, 
zwangerschapsyoga

Bv. themabijeenkomsten/ koffie-ochtend 
op school, buurtcentra, bibliotheek

Bv. burendag, buurtbarbecue, 
bijeenkomsten in het buurthuis

Bv. wekelijkse bijeenkomsten bij mama/
ouder-cafés, ouderkamers

Ontmoeten

Dialoog

Buurtklimaat

Netwerk

CONTACTLADDER

INCIDENTEEL

STRUCTUREEL

Figuur 3.6. Schematische weergave contactladder medeopvoeders (Kesselring, De Winter, Horjus & Van Yperen, 2013). Overgenomen uit: NJI, 
2020, pg 12- figuur 7. 
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handelen”, zo blijkt uit doelrealisatiemetingen (Kesselring, 
2015). In het onderzoeksverslag van Kesselring komen verder 
onder andere de volgende aandachtspunten naar voren:
• Buurtactiviteiten lijken een brug te ver om expliciet over 

opvoeden te praten, maar mede-opvoeders kunnen wel 
hun verhaal aan elkaar kwijt

• Structureel contact lijkt een voorwaarde te zijn om 
te bereiken dat mede opvoeders een beroep op 
elkaar doen, bijvoorbeeld te realiseren met buurt- en 
netwerkactiviteiten

Het accent voor professionals mag volgens Kesselring liggen 
op “het scheppen van randvoorwaarden voor herhaalde 
ontmoetingen”. Kesselring verwijst naar toekomstig onderzoek 
om aan te tonen welke activiteiten hiervoor het meest geschikt 
zijn (Kesseling et al, 2015).

3.6 Interprofessioneel samenwerken met ouders voor 
netwerkvorming en kennisdeling
Door in een leergemeenschap samen te leren van elkaars 
aanpak en de gebruikte visie in de verschillende wijken, 
kan een gemeenschappelijke, samenhangende en integrale 
metavisie worden opgebouwd en gebruikt, die gericht 
is op maatwerk voor elk verschillend kind in haar eigen 
specifieke situatie. Hiermee kunnen wensen van ouders, de 
omgeving en professionals uitgewerkt worden voor optimale 
ontwikkelingskansen van het kind. Met deze te ontwikkelen 
gezamenlijke pedagogische visie wordt tevens gebouwd aan 
een omgevingswereld voor het kind, waarin normalisatie 
centraal staat. Door ouders en professionals kan zodoende 
in gezamenlijkheid preventief en omgevingsgericht gewerkt 
worden aan doelen voor optimale ontwikkelingskansen, 
waarbij wensen van ouders leidend zijn. Dit samen leren in een 
leergemeenschap bouwt op de cyclus van expansief leren van 
Engeström & Sannino (2010) (Bruining, 2019, Bos-de Groot, 
2020).

Het samen interprofessioneel leren richt zich op dagelijkse 
situaties die systematisch worden besproken en geanalyseerd, 
waarbij geleerd wordt van fricties, om vervolgens nieuwe 
manieren van werken te ontwerpen, te implementeren en 
te onderzoeken of daarmee problemen overwonnen zijn 
(Bruining, 2019, Bolks et al, 2019). Dit samen leren kan bij 
uitstek worden vormgegeven met de fasen van waarderend 
onderzoek, zoals in Appreciative Inquiry (Cooperrider, 1986, 

Tjepkema et al, 2016). Centraal staat het gekozen thema 
waarmee in gezamenlijkheid aan de slag wordt gegaan, met 
verbeeldingskracht en een waarderende benadering tot een 
concrete activiteit.

3.6.1 Preventief en omgevingsgericht werken
Een belangrijk doel in de samenwerking rondom het jonge 
kind is het preventief en omgevingsgericht werken, zoals 
in bovenstaande onderwerpen naar voren is gekomen. Het 
preventief en omgevingsgericht werken door de betrokken 
jeugdprofessionals wordt door Doornenbal et al (2015) als 
volgt gedefinieerd: 

1. Het aansluiten bij de leefsituatie, leefstijl en leefomgeving 
van ouders en jeugd om hun eigen kracht te gebruiken,

2. Versterken van de sociale cohesie ten behoeve van het 
pedagogisch klimaat in de buurt, 

3. Het mobiliseren en of vergroten van het sociale netwerk 
van ouders en jeugd en

4. Het signaleren van risicosituaties en ingrijpen waar nodig, 
om erger te voorkomen. 

Bij preventief werken gaat het om het bijtijds signaleren van 
risicosituaties en tijdig ingrijpen, maar ook om het versterken 
van de eigen kracht. Om die eigen kracht te bewerkstelligen 
zal aangesloten moeten worden bij de al bestaande netwerken 
rond gezinnen en de buurt. Dit versterkt de sociale cohesie 
en dat werkt weer preventief. Voortdurende reflectie op de 
relationele positionering van professionals in de onderlinge 
samenwerking en die met ouders is hierbij essentieel (Bos-de 
Groot & Van der Vinne, 2016).

3.6.2 Lerende netwerken vormen waarin verschillende kennis 
beschikbaar is
Het leren in netwerken, zoals in een leergemeenschap tussen 
professionals en ouders kan nieuwe mogelijkheden bieden 
om preventief te werken en samen te innoveren. Bij het 
ensceneren van een leergemeenschap rond activiteiten die 
bijdragen aan een pedagogische civil society, kan van onderaf 
aan gericht gewerkt worden aan het realiseren van doelen van 
ouders en professionals in concrete activiteiten en innovaties 
(Bos-de Groot, 2019). Naast het preventief werken kan ook 
de curatieve zorg met specialistische kennis van kinderen in 
deze netwerken een passende plaats innemen, zodat deze 
snel voorhanden is en een passende aanvulling kan vormen 
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(Bos-de Groot, 2018). Van belang is dat er door professionals 
genetwerkt wordt in de netwerken, zowel ten behoeve van 
preventieve netwerken als het voorhanden laten zijn en het 
afgestemd benutten van specialistische kennis, zoals IMH-
kennis (Infant Mental Health, 2022),- in goede samenwerking 
met ouders. Om de juiste kennis op tijd beschikbaar te laten 
zijn in het belang van de ontwikkeling van het kind is het 
dus nodig dat professionals en ouders deel kunnen nemen 
aan netwerken waarin deze kennis voorhanden is of dat er 
gezorgd kan worden dat deze kennis zeer snel beschikbaar 
is. Dit betekent dus dat de professional bij wie de vragen zich 
aandienen een goede netwerker in de netwerken moet zijn 
(paragraaf 3.6.4). Juist door deze houding van verbindingen 
leggen kan het gewone leven in de wijk versterkt worden.

3.6.3 Eerste, tweede en derde ordeleren in de 
leergemeenschappen
Hoe lerend een sociaal systeem als een leergemeenschap 
is, hangt af van hoe goed de deelnemers trouw kunnen 
blijven aan eigen opvattingen en waarden en tegelijkertijd 
in verbinding kunnen blijven met anderen. Dit vraagt om 
bereidheid om open te staan voor ‘de derde’; acceptatie van 
de continuïteit van verschil. In een leergemeenschap met 
de verschillen in samenstelling van ouders, professionals en 
onderzoekers kan men op zoek naar de impliciete principes 
die expliciet kunnen worden in de context en geschiedenis die 
wordt gemaakt met elkaar. Hierin is een sterke verwevenheid 
van relaties en betekenissen aanwezig die zorgt voor 
ongemak ten aanzien van het avontuur in het onbekende 
en vernieuwend door acceptatie in het relationele netwerk: 
vernieuwing van binnenuit. (Wierdsma & Swieringa, 2017). 
 
In het weefsel van relaties en betekenissen gaat het om 
het verschil in eerste, tweede en derde orde leren, waarbij 
eerste orde leren gaat over het veranderen van regels en 
voorschriften (mogen en moeten) ten behoeve van de omgang 
met elkaar. Het tweede orde leren gaat over het veranderen 
van inzichten (weten en begrijpen) en het derde orde leren 
gaat over het veranderen van principes (zijn en willen). De 
kwaliteit van het leren wordt bepaald door de mate waarin 
mensen toegang hebben tot het proces van betekenisgeving 
en de mate waarin ze respectvol worden behandeld 
(Wierdsma & Swieringa, 2017). In het samen leren in een 
leergemeenschap is dus van belang dat eenieder vanuit de 
eigen rol, gehoord wordt, van betekenis kan zijn. Hoe hoger de 

kwaliteit van de relaties, hoe meer leren mogelijk is van regels, 
naar inzichten en naar principes.

3.6.4 Het belang van de netwerker in de netwerken
Om de verschillende onderdelen in het netwerk rondom het 
jonge kind goed aan elkaar te verbinden is een linking pin 
nodig die een speciale functie vervult in het voortdurend 
bewegen in de netwerken, losse eindjes aan elkaar te knopen 
en personen en organisaties aan elkaar te verbinden. Naast 
de verbindende vaardigheden is het van belang dat de 
professionals kunnen pionieren in een open en vaak onzekere 
omgeving, met de volgende eigenschappen: beroepservaring, 
operationele creativiteit, streetwiseness en onderhandelen en 
generieke oriëntatie en toegang tot de macht (De Waal, 2016, 
Engbersen et al, 2021). Vanuit een relationeel-systemische 
visie zijn de belangrijkste eigenschappen van deze netwerker 
in de netwerken van het jonge kind een presentie-gerichte 
basishouding en kennis van de (normale) ontwikkeling van 
het jonge kind. Hieronder worden de relationeel-systemische 
vaardigheden, praktische wijsheid en attitude van netwerker in 
de netwerken in een schema gepresenteerd: 
 
Uitgangspunt is dat essentiële informatie altijd voorhanden is 
binnen de brede context van het systeem van kind en gezin. 
Vanuit een systemisch-pedagogische visie is het de kunde 
van de mede-opvoeders en betrokken professionals om deze 
informatie met toestemming in dit krachtenveld woorden 
te geven, zodat groeizame beweging kan blijven bestaan of 
opnieuw ontstaan (naar Aptroot & Spaander, 2016).

3.7 Samenvatting: van theoretische verkenning naar 
pedagogische visie
De pedagogiek is een wetenschap van het opvoedend 
handelen voor het opvoedend handelen: “Handelen is wat 
mensen doen en het handelen in opvoeding en onderwijs is 
bewust handelen, bedoeld handelen en handelen in relatie” 
(Biesta e.a., 2021). In opvoeding en onderwijs hebben we te 
maken met relaties tussen het beoogd en bedoeld handelen 
van opvoeders en leraren en de mogelijke gevolgen van 
dit handelen bij kinderen. Opvoeding en onderwijs zijn 
communicatieve processen die functioneren door betekenis en 
interpretatie. Er is praktische kennis nodig over handelingen en 
de mogelijke gevolgen ervan: vakmanschap. Naast praktische 
kennis is ook praktische wijsheid nodig om goede keuzes 
te maken. Pedagogiek draagt daaraan bij met het meer 
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doordacht maken van het handelen in de praktijk. De vraag is 
hoe er dienstbare inzichten in het handelen van de alledaagse 
opvoedpraktijk tot stand kan worden gebracht (Biesta e.a., 
2021).

Bovenstaande theoretische verkenning kan 
aanknopingspunten geven voor bewust – en bedoeld handelen 
en het handelen in relatie ten behoeve van de opvoeding 
thuis, op het kinderdagverblijf of in de wijk. Het gaat hierbij 
om het versterken van het vakmanschap van de professional 
en de ervaringsdeskundigheid van ouders, zodat deze in de 
praktijk in samenhang en dialoog kan worden benut.

Deze theoretische verkenning is benut in het praktisch 
uitwerken naar een pedagogische visie per wijk: hoe kunnen 
we bewust handelen, bedoeld handelen en handelen in relatie 
ten behoeve van het jonge kind in de wijk.

Figuur 3.7. Model overgenomen uit: Wierdsma & Swieringa, 2017, Pg 111. Een weefsel van relaties en betekenissen.
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Figuur 3.8. Overzicht van relationeel-systemische professionele vaardigheden en attitude in het werken rondom het jonge kind. Gebaseerd op 
Aptroot & Spaander, 2016.
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Hoofdstuk 4 - 
Operationalisering van het onderzoek
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4.1 De onderzoeksvormen 
Vanuit onze onderzoeksopdracht zijn we op zoek naar 
praktijkgerichte kennis en naar hoe praktijken kunnen worden 
verbeterd, waarbij wij bijdragen aan kennisconstructie en het 
samen leren. Onderzoek is aldus zoals Baart & Timmerman 
(2022) over presentieonderzoek zeggen ‘een sociale 
interventie’. De leergemeenschappen in de drie wijken zijn 
praktijken waarin er een samenspel is van handelen, spreken, 
relaties aangaan en ondergaan, waarin wij als participerende 
onderzoekers geïnteresseerd in zijn.  (Baart & Timmerman, 
2022). Door samenwerkingsrelaties aan te gaan met en tussen 
de ouders en professionals kan worden bijgedragen aan de 
specifieke sociale praktijk, zodat participatie, wederzijds 
leren en duurzame transformatie van die praktijk kan worden 
bevorderd (Van Lieshout et al, 2021). Onderzoek heeft hiermee 
een ontwikkelend, vernieuwend karakter waarin de begrippen 
innoveren, onderzoeken en leren met elkaar verbonden zijn 
(Van Staveren & Susam, 2022).  We hebben verschillende 
onderzoeken, vooral kwalitatief en ook kwantitatief (enquêtes) 
met elkaar gecombineerd. Met het onderzoek construeren we 
empirisch materiaal, brengen onderzoeksresultaten voort en 
reflecties op de uitkomsten. 

In het onderzoeksproject wordt gebruik gemaakt van 
verschillende onderzoeksvormen, onder te verdelen 
in procesmatige onderzoeksvormen en evaluatieve 
onderzoeksvormen: 
• Leergemeenschappen en Appreciative Inquiry
• Pedagogische visie per wijk op basis van theoretische 

verkenning
• Participerende observatie
• Enquêtes (vragenlijsten)
• Diepte-interviews
• Focusgroep

Door het gebruik van verschillende datageneratie-
methoden (methode-triangulatie) wordt het inzicht 
in de veranderprocessen tijdens het project versterkt. 
Bovengenoemde onderzoeksvormen worden hieronder verder 
toegelicht.

In de projectaanvraag hebben wij de mogelijkheid van 
onderzoek samen met kinderen besproken. Het is ons helaas 
niet gelukt om dit voornemen ten uitvoer te brengen. De 
reden hiervan zijn de beperkingen door de corona-pandemie:

 op voor dit onderzoek cruciale momenten waren scholen 
gesloten of beperkt toegankelijk voor volwassenen. De leeftijd 
van de jonge kinderen vraagt om extra zorgvuldigheid bij 
het uitvoeren van onderzoek, en ook daarvoor was in deze 
omstandigheden onvoldoende ruimte. We hebben dit met de 
andere onderzoeksvormen die wel doorgang konden vinden zo 
goed mogelijk willen compenseren. 

De corona-epidemie heeft vooral in het eerste jaar van het 
project (september 2020-september 2021) ook op een andere 
manier invloed gehad op het verloop van het project: hierdoor 
moesten de bijeenkomsten van de leergemeenschappen vaak 
online plaatsvinden.

4.2 Procesmatige onderzoeksinstrumenten: Appreciative 
Inquiry en vormen van pedagogische visie
4.2.1 De fasen van Appreciative Inquiry
Appreciative Inquiry is een voorbeeld van toekomstvormend 
onderzoek en is zowel praktijkscheppend als actiegericht: 

     Processen van waarderend onderzoekend veranderen zijn
     generatief, wanneer originele ideeën ontstaan die een
     gevoel van nieuw mogelijkheden geven met de energie om
     daar gezamenlijk daadwerkelijk vorm aan te geven (Zandee,
     2022, Gergen, 2015).

Met Appreciative Inquiry wordt veel aandacht gegeven aan 
het kleurrijk beschrijven van een toekomstdroom, als bron van 
verbeelding. Deze verbeelding wordt in de leergemeenschap 
uitgewerkt met andere betrokkenen rond het thema. In het 
relationele proces dat samen wordt gelopen is er sprake 
van generativiteit. Generativiteit gaat uit van het inzicht dat 
mensen worden wie ze zijn in ontmoeting met de ander. 
In het onderzoeksproces als ontmoeting ontstaat een 
meervoudig perspectief op wat wordt onderzocht, wat kennis 
en draagvlak kan bieden voor gezamenlijk innovatief handelen 
(Zandee, 2022). Het onderzoeken als waardering brengt 
belanghebbenden bij elkaar (ouders en professionals) om 
in de ruimte tussen personen, organisaties en netwerken te 
verkennen waar mogelijkheden voor transformatie liggen: 

     Onderzoeken als waardering geeft taal aan generatieve
     waarden, zoekt naar nieuwe onderliggende verhalen,
     geeft vorm aan mogelijkheden voor innovatie en ontwikkelt
     relationele capaciteit voor duurzame verandering (Zandee,   
     2022). 
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Hierbij gaat het ook om het blijven hanteren van een 
onderzoekende houding, ook al kan er ontmoediging 
plaatsvinden door de verschillende belangen bij grote 
vraagstukken. Generatief onderzoek als Appreciative Inquiry 
is daarom volgens Zandee (2022) nooit eenvoudig, maar wel 
verrijkend en geeft voldoening wanneer al onderzoekend 
nieuwe mogelijkheden ontstaan en worden benut: 

     Gaandeweg kunnen steeds nieuwe methoden worden
     ontwikkeld om nog beter de nuance, de wrijving, de ruimte,
     het samenspel en het samenzijn te kunnen ervaren,
     begrijpen en ook te communiceren. 

Het doen van onderzoek volgens de principes van Appreciative 
Inquiry is dus generatief en relationeel. In het project is gebruik 
gemaakt van de fasen van Appreciative Inquiry volgens de 
fasen zoals die beschreven staan door Tjepkema et al (2016). 

Zoals in de projectaanvraag bij ZonMw is aangegeven is in het 
project gebruik gemaakt van een leernetwerk per wijk -een 
leergemeenschap genoemd, zoals in het overzicht in Hoofdstuk 
1 te zien valt. In deze leergemeenschap is een trio van een 
ouder, professional en onderzoeker de basis van de activiteiten 
in de wijk. Voor de wijk Dieze is een extra professional 
toegevoegd. Vanwege de corona-pandemie hebben een aantal 
bijeenkomsten online plaatsgevonden met zowel de trio’s als 
het (professionele) netwerk dat is aangehaakt in verband met 
het project. 

In september 2020 is gestart met het project volgens de 
prinicipes van Appreciative Inquiry waarbij de volgende 
fasen werden doorlopen in de bijeenkomsten van elke 
leergemeenschap per wijk: 
1. Define/verwoorden: positieve kernthema benoemen 

(waar draait het om?) en netwerk verzamelen
2. Discover/verwonderen: waarderen wat aanwezig is (waar 

werkt het?)
3. Dream/verbeelden: visie op wat zou kunnen zijn 

(welke toekomst wensen we- met meerdere beelden, 
pedagogische visie)

4. Design/vormgeven: Samen ontwerpen van gewenste 
toekomst (bepalen van de eerstvolgende bestemming)

5. Destiny (of deliver)/verwezenlijken: plannen vertalen 
naar concrete acties (hoe ambities realiseren)

Aan de oorspronkelijke vijf fasen hebben we een zesde fase 
toegevoegd voor dit project:
• Disseminatie: verspreiden van de resultaten door onder 

andere deze onderzoeksrapportage.
 
In het eerste jaar van het project (2021-2022) is er vooral 
aandacht geweest voor het bouwen aan het netwerk per 
wijk en het bouwen aan een activiteit vanuit het kernthema 
(fasen 1 tot en met 4). In het tweede jaar is er vooral 
aandacht geweest voor fase 5: het verwezenlijken van de 
plannen en deze vertalen naar concrete activiteiten. Hierbij 
is naar aanleiding van de concrete activiteiten ook evaluatief 
onderzoek gedaan met behulp van diepte-interviews. 

1

2

3

4

5

6

Disseminati

Discover
Ask about the 
best of what is

Dream
Imagine what  

could be

Design
Plan what 

will be

Deliver
Create what

will be

Figuur 4.1. De fasen van Appreciative Inquiry schematisch voorgesteld.
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Disseminatie (fase 6) heeft tijdens het gehele project 
plaatsgevonden, door tussentijdse projectresultaten in de 
vorm van factsheets en filmpjes te delen tussen de drie 
leergemeenschappen per wijk, met de begeleidingsgroep en 
stuurgroep, via projectnet van ZonMW, op de website van 
Viaa, in een interview met het NJi en in diverse presentaties op 
bijeenkomsten.

4.2.2. Pedagogische visie per wijk
Voortbouwend op de theoretische verkenning naar een 
pedagogische visie hebben in verschillende sessies de wijken 
een vertaling gemaakt naar een praktische pedagogische visie. 
Zij hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd die zij van 
belang vinden voor de wijk. Deze visie is niet alleen afgeleid 
van de theoretische verkenning, maar ook gebaseerd op de 
eigen ervaringen in de wijk naar aanleiding van het project. 
De pedagogische visie is daarmee een resultaat van een 
proces van samenwerken ten behoeve van versterking van het 
gewone leven rondom het jonge kind.

4.3 Evaluatieve Onderzoeksinstrumenten
Tijdens het project is ook gebruik gemaakt van evaluatief 
onderzoek, dit kreeg gestalte in participerende observaties 
en het afnemen van diepte-interviews. Met evaluatief 
onderzoek zijn de resultaten van het project geëvalueerd en 
is nagegaan wat er nodig is voor het vervolg. Project-evaluatie 
is een systematische verzameling van informatie over de 
activiteiten, karakteristieken en uitkomsten van het project 
om zienswijzen en beoordelingen te kunnen geven over het 
project, de effectiviteit te kunnen verbeteren en beslissingen 
te kunnen nemen over toekomstige programmering. Met 
deze kwalitatieve methode wordt het verhaal van het project 
verteld (Patton, 2015).

4.3.1 Participerend observaties 
Participerende observatie is een data-generatiemethode, 
waarbij in dit project de onderzoeker deelneemt in een 
activiteit en tegelijkertijd observeert. De onderzoeker krijgt 
hiermee een goed beeld van de praktijk waarin het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Het meeluisteren met en meevoeren 
van de gesprekken die worden gehouden, uitwisselingen 
tussen de verschillende deelnemers waar te nemen, of het 
meedoen in de activiteiten die worden uitgevoerd, helpen 
om de praktijk beter te begrijpen en de data te genereren. 

Gaandeweg wordt ook het actieproces wat zich voltrekt 
hiermee gestimuleerd en gemonitord. De onderzoeker is 
hiermee zijn eigen onderzoeksinstrument die interpreteert 
tijdens het waarnemen. De onderzoekers hebben een logboek 
bijgehouden voor hun veldnotities en hun waarnemingen 
gedeeld met andere onderzoekers. De uitkomsten hiervan zijn 
vergeleken met andere methoden van datageneratie, zoals de 
diepte-interviews (Van Lieshout et al, 2021).

4.3.2. Internet-enquête
De vragenlijst middels een internet-enquête is ontwikkeld 
om een meting te verrichten naar de mening van ouders en 
professionals over de ontworpen activiteit. In de AI- fase 
design is ervoor gekozen om een online vragenlijst af te 
nemen om per wijk nog eens te toetsen bij een grotere groep 
ouders en professionals wat hun mening is over de ontworpen 
activiteit, voordat deze uitgerold zou gaan worden in de 
deliver/destiny-fase. De vragenlijst is opgezet in nadrukkelijke 
samenwerking met ouders. Een van de ouder heeft naar 
aanleiding van de notitie Samen Opvoeden! (NJI, 2020) vragen 
aan ouders opgesteld en bijgesteld vanuit ouderperspectief. De 
vragenlijst was toegankelijk met een link die via sociale media 
is verspreid. De vragenlijst bestond grotendeels uit meerkeuze 
vragen en en daarnaast open vragen. De uitkomsten van 
de vragenlijst zullen per wijk worden weergegeven in de 
hoofdstukken 5 tot en met 7.

4.4 Diepte-interviews 
In de laatste periode van het project hebben we de 
ontwikkelde activiteit geëvalueerd door het afnemen van 
mondelinge, face-to face diepte-interviews, zo mogelijk in een 
vertrouwde omgeving van de ouders of professionals; enkele 
interviews moesten online plaatsvinden in verband met de 
corona-maatregelen. Voor het diepte-interview hebben wij 
ouders en professionals benaderd om te vertellen over hun 
persoonlijke ervaringen met het project en perspectieven op 
de daarbij behorende onderwerpen (Kummar, 2014). 

Een diepte-interview is een dialoog tussen een interviewer en 
een geïnterviewde met als doel rijk en gedetailleerd materiaal 
op te halen dat gebruikt kan worden voor analyses, waarbij 
open en vrije responses worden aangemoedigd (Frechtling en 
Sharp, 1998).
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Figuur 4.2. Gebruikte interviewgids
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Figuur 4.3. Overzicht van de data-analyse kwalitati ef onderzoek 
(overgenomen uit Baart, 2016; oorspronkelijke bron niet nader vermeld).

4.4.1 Setti  ng en deelnemers
Per wijk is de onderzoeker en aanvullend de projectleider de 
betrokken ouders en professionals gaan interviewen over het 
project. Per wijk zijn ouders geïnterviewd, professionals die 
aan het project meewerken uit het Sociaal wijkteam, GGD en 
Travers Welzijn en professionals die in het netwerkt om het 
project heen zijn betrokken, zoals professionals uit onderwijs 
en kinderopvang.

4.4.2 Benadering en werving: de procedure
De ouders en professionals zijn benaderd vanwege hun 
(indirecte) betrokkenheid bij het project. Ze zijn eerst 
geïnformeerd met een informed consent-formulier en 
vervolgens geïnterviewd door de onderzoekers. Van belang 
was ook de interviews met indirect betrokkenen uit onderwijs 
en kinderopvang, omdat zij belangrijk spelers zijn in het 
netwerk voor het versterken van het gewone leven rondom 
het jonge kind. Het gaat om minimaal 3 ouders per wijk en 
3 professionals uit het betrokken netwerk van onderwijs en 
kinderopvang, in totaal 11 ouders en 10 professionals.

4.4.3 Dataverzameling en interviewgids
De interviewvragen zijn semi-gestructureerd en houden 
verband met de hoofd- en deelvragen van het onderzoek. De 
interviewvragen uit de interviewgids zijn richti nggevend en 
niet voorschrijvend. Dat wil zeggen dat de interviewer rekening 
moet houden met de onderwerpen uit de hoofdvragen, 
maar de formulering ti jdens het diepte-interview naar 
behoeft e kan bijstellen. Open en vrije responsen stonden 
dus centraal in het diepte-interview. In fi guur 4.2 worden de 
interviewvragen weergegeven met de bijbehorende instructi es 
voor de interviewer, waaronder voorbeelden van alternati eve 
manieren om de vraag te stellen. De onderzoeker kon zo de 
vragen zelf aanpassen.

4.4.4 Data-analyse
De interviews zijn opgenomen op band en lett erlijk 
getranscribeerd. Met behulp van de interviewvragen is door de 
onderzoekers gezamenlijk een gemeenschappelijke codering 
vastgesteld, samen met een korte themati sche analyse. De 
onderzoekers hebben gezamenlijk de verschillende codes, 
concepten, categorieën, trends en patronen besproken 
die zichtbaar werden uit de resultaten. De data zijn 
geïnterpreteerd en per wijk in een verslag weergegeven.  Het 
analyseproces wordt in fi guur 4.3 schemati sch voorgesteld. 

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit
In fi guur 4.4 wordt verantwoording weergegeven van diverse 
aspecten van betrouwbaarheid en validiteit.



Opvoeden doe je samen | 44

Geloofwaardigheid
Member check De onderzoeker heeft gebruik gemaakt van diepte-interviews. Zowel de voorbereiding 

(samenstelling interviewvragen), als de uitvoering en uitkomsten (interpretatie data, code-
ring, concepten, categorieën, trends en patronen) zijn besproken met de collega-onderzoe-
kers uit de andere wijken, de projectleider  en lectoren

Methode-triangulatie De onderzoeker heeft gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve methodieken van 
onderzoek: Appreciative Inquiry, participatieve observatie, vragenlijst (enquête) en diep-
te-interviews. Alsmede zijn de resultaten van het onderzoek besproken in de begeleidings-
groep van het project en als focus-groep benut.

Databron-triangulatie De onderzoeker heeft data verzameld vanuit verschillende bronnen (dat wil zeggen deelne-
mers); per wijk minimaal 3 ouders en 3 professionals uit het netwerk, waaronder onder-
wijs en kinderopvang. In totaal zijn er 11 ouders geïnterviewd en 10 professionals.

Onderzoekers-triangulatie Meerdere onderzoekers en projectleider zijn betrokken in de verschillende fasen van het 
onderzoek en daarbij ook de lector van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, de 
lector van het lectoraat Goede onderwijspraktijken en de lector van het lectoraat Zorg en 
Zingeving van Viaa.

Peer debriefing De onderzoeker heeft wetenschappelijke zaken en alles omtrent de organisatie van het 
onderzoek op regelmatige basis besproken in de onderzoekersgroep met projectleider en 
lector en in de leergemeenschappen. 

Verplaatsbaarheid
Thick description De onderzoeker geeft ‘thick description’ (een rijke beschrijving) van de context van het 

proces- en evaluatieve onderzoek en gebruikt fragmenten uit de interviews ter illustratie in 
haar onderzoeksverslag.

Dependability & comfirmability
Audit trail De opnamen van de interviews en focusgroep op band en de transcribering hiervan op 

papier geven inzage in de navolgbaarheid van het onderzoek.

Transferibiliteit
Verplaatsen van uitkomsten De projectleider en onderzoekers geven in de conclusie en aanbevelingen aan in hoeverre 

de uitkomsten ten dienste kunnen zijn van lezers die de uitkomsten willen verplaatsen naar 
andere contexten van hulp.  

Figuur 4.4. Verantwoording van de onderzoekskwaliteit
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Hoofdstuk 5 - 
Onderzoeksresultaten uit de wijk 

Dieze en Indische Buurt
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Onderstaande tekst bevat procesopbrengsten en 
onderzoeksresultaten en is afkomstig uit het Deelrapport 
Wijkgericht werken rondom jonge kinderen- Dieze en Indische 
Buurt (Van der Vinne, 2022). Eerst wordt in paragraaf 5.1 
beschreven wat de procesmatige opbrengsten waren van het 
onderzoek – hoe verliep het proces van ‘Appreciative Inquiry’, 
wat gebeurde er in elke fase? Daarna wordt in paragraaf 5.2 
beschreven wat de opbrengsten waren van de evaluatieve 
onderzoeksvormen.

5.1. Procesopbrengsten
5.1.1 Appreciative Inquiry
Met de inzet van Appreciative Inquiry wordt op een 
onderzoekende manier een verandering op gang gebracht. Het 
gaat in Appreciative Inquiry om het veranderproces zelf, om 
het gezamenlijk leren en ontwikkelen. Dit is de belangrijkste 
factor van de methode van AI. In de praktijk werkt Appreciative 
Inquiry met verschillende fases in het proces die worden 
doorlopen zoals beschreven in paragraaf 4.2. 

In de definefase bespreken de deelnemers van het 
leernetwerk met elkaar waar het proces van AI over zal gaan. 
Het gaat dan om het verkennen van het centrale thema 
voor de wijk Dieze en Indische Buurt. De deelnemers van 
het leernetwerk van Dieze en Indische Buurt bestaan uit 
twee ouders, een pedagogisch medewerker kinderopvang 
en peuterspeelzaal (Doomijn, peuterspeelzaal Vlasakkers), 
manager kinderopvang Doomijn, directeur van basisschool 
De Springplank, twee jeugdverpleegkundigen van GGD 
IJsselland, een buurtsportcoach van Sportservice Zwolle, 
een leesconsulente van de Stadkamer Zwolle en twee jeugd- 
en gezinswerkers van het Sociaal wijkteam Zwolle, een 
orthopedagoog van Karakter en een lid van de Participatieraad 
Zwolle. 

In het leernetwerk hebben de ouders en de professionals 
gezamenlijk de volgende thema’s benoemd die spelen in Dieze 
en Indische Buurt:
• interactie met kinderen tijdens het spel, 
• taal en laaggeletterdheid (waarbij genoemd is dat dit 

thema van belang is voor inwoners van zowel niet-
westerse als westerse achtergrond),

• alleenstaande ouders, 
• armoede, 
• leefstijl, 
• sociale verbondenheid in de wijk en 

• inclusiviteit. 
Verder is nog gesproken over mogelijke achterstanden 
bij jonge kinderen die door de coronacrisis veel thuis 
zijn gebleven in plaats van naar de opvang of naar de 
peuterspeelzaal of naar school. Daardoor hebben ze minder 
contact gehad met hun leeftijdsgenootjes en zijn er zorgen 
over de spel- en sociale ontwikkeling en daarmee ook over 
de taalontwikkeling. De dialogen in het leernetwerk hebben 
uiteindelijk geresulteerd in de keuze voor spel en taal bij 
kinderen. 

Samenvattend is in deze fase het volgende kernthema 
geformuleerd over wat in de wijk nodig is om het gewone 
leven te versterken ten behoeve van de ontwikkeling van jonge 
kinderen: ‘Samen groeien met de kinderen door spelen on 
onze wijk’. Een uitwerking van het kernthema in verschillende 
elementen is het volgende: ‘samen met spel’ en ‘samen met 
taal’.
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46 Samen voor preventie en normalisatie rond het jonge kind 

Figuur 5.1 Context van Dieze en Indische Buurt 

Het onderstaande diagram toont de ontwikkeling van 
Dieze-Oost op de leefbaarheidsindex van 2018 en 2020. 

 

Ontwikkeling leefbaarheidsindex Dieze-Oost 2018-2020    
 
De sociale index toont aspecten die van invloed zijn op de 
maatschappelijke weerbaarheid van inwoners. 
Onderstaand diagram toont de ontwikkeling van Dieze-
Oost op de sociale index tussen 2018 en 2020.  
 

 

Ontwikkeling sociale index Dieze-Oost 2018-2020    

Het onderstaande diagram toont de ontwikkeling van 
Dieze-West op de leefbaarheidsindex van 2018 en 2020. 

 

Ontwikkeling leefbaarheidsindex Dieze-West 2018-2020    

Het hiernavolgende diagram laat de ontwikkeling tussen 
2018 en 2020 van Dieze-West zien op de sociale index.  

 

 

Ontwikkeling sociale index Dieze-West 2018-2020    
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Het onderstaande diagram toont de ontwikkeling van 
Indische Buurt op de leefbaarheidsindex.  

 

Ontwikkeling leefbaarheidsindex Indische Buurt 2018-2020    

 

Het hiernavolgende diagram toont de ontwikkeling van 
Indische Buurt op de sociale index tussen 2018 en 2020.  

 

Ontwikkeling sociale index Indische Buurt 2018-2020    
 

Dieze en de Indische Buurt onderscheiden zich in 
verschillende opzichten van elkaar, maar ze zijn op 
sommige punten ook vergelijkbaar. Sinds een aantal 
jaren wordt in deze buurten ingezet op de volgende 
opgaven: 

• Iedereen doet mee (voorkomen van sociaal 
isolement), met name in Dieze.  

• Het verbeteren van opgroeikansen van de jeugd 
in de wijk.  

• Bewoners aan zet: het faciliteren en bieden van 
ondersteuning van bewonersinitiatieven.  

• De natuurlijke wijkvernieuwing van Dieze 
(Valkeman, 2017). 

De ontwikkelkansen van de kinderen en jongeren 
behoren dus tot een belangrijke opgave voor Dieze en 
Indische Buurt. De focus is gericht op het verbeteren van 
het pedagogisch buurtklimaat, het stimuleren van de 
gezamenlijke inzet van werkers en ouders voor kinderen 
in de buurt (Valkeman, 2017). 

In de afgelopen jaren is, met betrekking tot de 
opgroeikansen van kinderen in deze buurten, ingezet op 
eenduidigheid in handelen om daardoor kinderen te 
leren welke vaardigheden belangrijk zijn voor een goede 
kans om later mee te doen aan de Zwolse samenleving. 
Daarvoor is samenwerking met basisschool De 
Springplank vormgegeven (Valkeman, 2017).  
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In de discoverfase hebben de deelnemers van het leernetwerk 
verhalen gedeeld over situaties waar iets voor iemand werkte, 
waar iets lukte of goed ging. Zo werden een paar eerste 
bouwstenen verzameld voor een gedeelde pedagogische visie 
op wat belangrijk is in het gewone leven voor ouders en jonge 
kinderen in Dieze en Indische Buurt. De eerste bouwstenen die 
werden verzameld, zijn de volgende:
• Samen groeien met de kinderen door te spelen in onze 

wijk; samen met spel en samen met taal. 
• In het spel ontdekken kinderen eigen mogelijkheden.
• Het inzetten op een veilige en prettige speelomgeving.

In de dreamfase is de dialoog verlegd naar de toekomst; 
wat zien ouders en professionals graag werkelijkheid 
worden, hoe zou een gezamenlijke visie op de opvoeding en 
ontwikkeling van jonge kinderen eruit kunnen zien. Deze fase 
geeft aanknopingspunten voor een pedagogische visie rond 
jonge kinderen. Er is gesproken over het belang van goede 
wisselwerkingen met de omgeving waardoor de ontwikkeling 
van jonge kinderen gestimuleerd kan worden. Het heeft 
geresulteerd in de volgende vier bouwstenen:  
• Het inzetten op een veilige en prettige speelomgeving;
• Door te spelen ontdekken kinderen eigen mogelijkheden;
• In het spel verbinding maken met gesproken en 

geschreven taal;
• Oog voor behoefte en tempo van kinderen en ouders, 

want zowel kinderen als ouders ontwikkelen zich 
verschillend.

In de dreamfase is tevens een filmpje 
ontwikkeld die de toekomstdroom van de 
wijk probeert te verbeelden. 

De volgende paragraaf (5.1.2) bevat een volledige weergave 
van de pedagogische visie op het jonge kind, gebaseerd op 
de verhalen van ouders van jonge kinderen en op die van 
professionals betrokken bij Dieze en Indische Buurt.

In de designfase is het leernetwerk gekomen tot een tweetal 
uitgewerkte en gedragen initiatieven: 
1. Een uitwerking van een laagdrempelig netwerk voor 

ouders en jonge kinderen: het ‘OntMOED-Netwerk jonge 
kind’.      

2. Een website met een overzichtelijke en aantrekkelijke 
weergave van alle initiatieven (voor alle wijken in Zwolle). 

Wat betreft het eerste initiatief is in deze fase tevens 
doorgesproken over hoe de samenwerking rondom jonge 
kinderen invulling kan krijgen wanneer je de wensen, 
verwachtingen en ambities van ouders en professionals 
combineert. Een wens is om “kleurrijk en informeel mee te 
bewegen in de ontmoeting, door ouders en professionals”. 
Deze wens met een aantal verwachtingen en ambities worden 
uitgewerkt in het volgende beeld:  

In de deliverfase hebben de deelnemers de voornemens 
voor het ‘OntMOED-Netwerk jonge kind’ vertaald naar 
concrete activiteiten die volgens hen nodig zijn om het 
gewenste resultaat te bereiken. Deze concrete activiteiten met 
betrekking tot het OntMOED-Netwerk zijn nader uitgewerkt 
in een ‘Ontwikkelplan’ die is opgenomen in het Deelrapport 
Wijkgericht werken rondom jonge kinderen- Dieze en Indische 
Buurt (Van der Vinne, 2022). 

Tijdens de bijeenkomsten in het leernetwerk zijn nog enkele 
thema’s genoemd die verder uitgediept kunnen worden. 
Dit betreft onder andere het cultuursensitief werken en 
chronische stress door armoede.

5.1.2 Pedagogische visie Dieze en Indische Buurt
In deze paragraaf worden de bouwstenen beschreven die 
verwerkt zijn in een pedagogische visie gericht op wat ouders 
en professionals belangrijk vinden in het gewone leven met 
jonge kinderen.

Ouders en professionals willen streven naar positieve 
en betekenisvolle interacties met en rondom kinderen 
omdat deze een basis zijn voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen. Samenvattend gaat het in de pedagogische visie 
over de volgende elementen:  
• kinderen zijn verbonden met hun ouders, familie, 

leerkrachten/pedagogisch medewerkers en de buurt;
• kinderen hebben positieve en betekenisvolle interacties 

nodig om zich te kunnen ontwikkelen; 
• kinderen komen tot hun recht in een veilige en prettige 

speelomgeving waar ruimte is voor ontwikkeling;
• kinderen krijgen al spelend impulsen voor de 

taalontwikkeling;
• oog voor behoeften en tempo van kinderen en ouders 

omdat zowel kinderen als ouders van elkaar verschillen.

De pedagogische visie is verder samengevat in de figuur 5.3.



51 | Opvoeden doe je samen

Figuur 5.2 Representati e van de thema’s 
in Dieze en Indische Buurt. Ontwerp 
door Marlies Pruim.

Figuur 5.3. Weergave van 
de pedagogische visie voor 
en door de wijk Dieze en 
Indische Buurt. Ontwerp 
door Marlies Pruim
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5.2 Evaluatieve onderzoeksopbrengsten
5.2.1 Participerend observaties 
Tijdens het AI-proces is onderzoek gedaan naar een aantal 
initiatieven voor ouders en jonge kinderen. Bij deze initiatieven 
heeft een participerende observatie plaatsgevonden. 
Opbrengsten daarvan zijn gedeeld met het leernetwerk en 
gebruikt voor de volgende stappen in het AI-proces. 
Bij de geobserveerde ontwikkelde activiteit koffiedrinken op 
de school (een initiatief van de Springplank) valt op dat er 
veel interactie is tussen ouders. Het gaat hier ook om een 
groepje ouders die elkaar kennen. Er is geen ‘vast programma’ 
of een gespreksthema afgesproken voor de koffieochtenden. 
Daardoor is er veel ruimte voor interactie. Verder is de 
groep ook niet te groot voor interactie. De directrice van de 
Springplank neemt meestal deel aan de koffieochtenden op 
haar school en kent alle ouders goed. Zij geeft het volgende 
aan: 

     Als ze de kinderen naar de klas hebben gebracht, pakken ze
     nog even een kopje koffie en praten ze met elkaar. En dan
     kan het over van alles gaan, bijvoorbeeld over gezondheid
     of over iets wat hun kind uitspookt, soms ook privé
     onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat we als school deze
     koffieochtend organiseren voor ouders in de wijk.

Bij deze activiteit schuift sinds dit jaar een medewerker van 
het Sociaal wijkteam aan zodat ouders ook vragen kunnen 
stellen of onderwerpen zouden kunnen bespreken als ze dit 
willen. Zij geeft aan dat ze met tact probeert in te voegen in 
het spontane gesprek en waar mogelijk ingebrachte zorgen van 
ouders breder wil trekken zonder het te willen bagatelliseren, 
door bijvoorbeeld iets te benoemen als: ‘Dit is wel herkenbaar, 
het zijn dingen die meer ouders meemaken met hun kind en 
daar zijn wel concrete aanpakken of ideeën voor.’ 

Bij de ontwikkelde activiteit peutergym (georganiseerd vanuit 
het OntMOED-Netwerk en begeleid vanuit Sportservice 
Zwolle) komen circa 14 kinderen met hun vader of moeder 
in het speellokaal op De Springplank. Ze kunnen daar speelse 
oefeningen en beweegactiviteiten doen. Wat opvalt is dat 
ouders gericht zijn op wat hun eigen kind doet in de ruimte; 
ze lopen veelal mee met hun kind en ondersteunen ze in 
bepaalde bewegingen, stellen soms vragen aan hun kind, 
geven complimenten of aanwijzingen. De verschillende 
speeltoestellen en onderdelen stimuleren de ouders om een 
actieve rol naar hun kind aan te nemen. Spelenderwijs kunnen 
de jonge kinderen aan de slag en bijvoorbeeld leren om te 
rollen met een bal, over een lage balk te lopen en in een 
klimrek te klimmen. Er is veel aandacht voor het veilig kunnen 
bewegen van de kinderen. Ook is er onderling contact tussen 
ouders. Ouders en kinderen hebben een diverse culturele 
achtergrond.  

De initiatiefnemers en de begeleiders van Sportservice 
benoemen dat een goede ruimte belangrijk is, met voldoende 
mogelijkheden om speeltoestellen in de ruimte goed te 
kunnen opstellen.
 
5.2.2 Uitkomsten internet-enquête 
Met behulp van een (digitale) enquête van zeven 
meerkeuzevragen en twee open vragen is in de discoverfase 
van AI geprobeerd zicht te krijgen op wat ouders van jonge 
kinderen (0-6 jaar) belangrijk vinden als het gaat over 
opvoedsteun en opvoedvoorzieningen in hun wijk. Het totaal 
aantal respondenten uit Dieze en Indische Buurt is 54 ouders.
Hieronder worden de resultaten van de enquête weergegeven. 
In de grafiek is N het aantal antwoorden. Het percentage in 
de grafiek is op basis van het aantal respondenten. Het aantal 
respondenten per vraag staat onder de grafiek vermeld. 
Daaruit blijkt dat niet alle 54 respondenten alle vragen hebben 
ingevuld.
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Vraag 1

N.B. Het verschil tussen het totaal aantal respondenten van 
54 en het totaal aantal vaders en moeders van 55 bij vraag 1 is 
ontstaan vanwege twee ouders die samen de enquête hebben 
ingevuld en daarom als één respondent worden gerekend.

Vraag 2

Hieruit blijkt dat de meeste ouders kunnen terugvallen op 
familie, vrienden of kennissen in de buurt die ze regelmati g 
zien. Een deel van de ouders (18,4%) geeft  aan op niemand te 
kunnen terugvallen.

Vraag 3

Ruim 70% geeft  aan dat ze weten waar ze ti ps voor de 
opvoeding kunnen vinden. Slechts 8,7% weet niet waar die 
terecht kan voor opvoedti ps en een iets groter gedeelte geeft  
aan deels te weten waar die terecht kan.

Vraag 4
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Uit de antwoorden op vraag 4 blijkt dat ruim de helft  van de 
respondenten goed de weg weet te vinden naar hulp. Zo’n 
20% geeft  aan niet te weten waar ze zich moeten melden voor 
hulp. Ook geeft  een deel van de ouders aan het liever zelf te 
willen oplossen en/of bang te zijn dat hulp geld kost en/of het 
gevoel te hebben te falen als ze om hulp moeten vragen. Wat 
verder opvalt is dat 24,4% van de ouders aangeeft  bang te zijn 
dat anderen gaan bepalen wat goed is. 

Vraag 5

Ruim 35% van de ouders geeft  aan bekend te zijn met VVE-
specialist van Travers Welzijn. Ruim 25% van de ouders geeft  
aan bekend te zijn met Kinderopvang Plus en een vergelijkbaar 
respons is bekend met Taal en Gezin van Travers Welzijn. 
Ook is ruim 25% van de ouders bekend met de koffi  eochtend 
op basisschool De Springplank. Wat opvalt is dat circa 30% 
van de ouders aangeeft  niet bekend te zijn met één van 
de initi ati even. Mogelijk speelt een rol dat ouders hebben 
aangegeven niet zelf ervaring te hebben met één van de 
initi ati even.

Vraag 6

Ruim 25% van de ouders geeft  aan in de wijk behoeft e te 
hebben aan acti viteiten voor ouder en kind samen en/of 
acti viteiten voor het hele gezin (13,3%). Er is behoeft e aan 
acti viteiten voor peuters (24,4%) en er is duidelijk behoeft e 
aan acti viteiten voor kleuters (37,8%). Verder heeft  ruim 
25% van de ouders behoeft e aan een online platf orm waar 
initi ati even voor ouders en jonge kinderen op te vinden zijn en 
een kleiner deel (17,8%) heeft  behoeft e aan online platf orm 
waar men vragen kan stellen en antwoorden kan vinden. Een 
deel van de ouders (13,3%) geeft  aan behoeft e te hebben 
aan een netwerk van ouders die ze regelmati g zien. Een 
ontmoeti ngscafé wordt ook genoemd door 20%. Verder geeft  
17,8% aan geen behoeft e te hebben aan meer initi ati even.
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Vraag 7

Hieruit blijkt dat de helft  van de respondenten kinderen en 
gezinnen kent die hulp kunnen gebruiken, en met name op 
het gebied van taal/spraak, opvoedkundig handelen en sociale 
contacten. Ook blijkt dat de helft  van de respondenten geen 
kinderen of gezinnen kennen die hulp kunnen gebruiken.

Open vragen 
Uit de open vragen blijkt dat meerdere ouders vinden dat er in 
de wijk op dit moment nog weinig initi ati even zijn voor jonge 
kinderen. Verder geven enkele ouders aan dat ze behoeft e 
hebben aan steun, maar bang zijn voor een lang hulptraject in 
plaats van een kort gesprek en/of bang zijn om niet gehoord te 
worden door professionals.   

De respons op vraag 6 uit de enquête heeft  een rol gespeeld in 
de keuze voor een acti viteit die door het OntMOED-Netwerk 
is georganiseerd. Zo is er gekozen voor peutergym vanwege 
de behoeft e van ouders aan acti viteiten voor ouder en kind 
samen en voor acti viteiten voor peuters. Peutergym (ouder & 
kindgym) ontbreekt in Dieze en Indische Buurt.

5.2.3 Resultaten diepte-interviews  
Met behulp van diepte-interviews bij vier ouders en drie 
professionals betrokken bij de wijk Dieze en Indische Buurt 
is geprobeerd een beeld te krijgen van hoe ouders en 
professionals aankijken tegen de opvoeding en het versterken 
van het gewone leven voor ouders en jonge kinderen. Tevens 
is gevraagd naar ervaringen in de samenwerking tussen ouders 
onderling en met professionals rondom jonge kinderen.

Belangrijk in opvoeding van jonge kinderen in het gewone 
dagelijkse leven
Ouders en professionals vinden het belangrijk dat jonge 
kinderen liefde ontvangen, zich gelukkig en veilig voelen, 
zichzelf mogen zijn en dat er ruimte is voor spelen en voor 
ontwikkeling in een pretti  ge omgeving.  

•  Liefde en verbinding
Een ouder benoemt het belang van liefde geven:

     Ik vind het belangrijk om mijn kinderen veel liefde te geven
     (…) en dat mijn man en ik ook ti jd hebben om iets leuks te
     gaan doen met onze kinderen. Dan krijgen de kinderen ook
     het gevoel van een gezin en dat ze daar horen en dat ouders
     er zijn voor ze en zo belangrijk zijn voor hen. 

     En liefde vind ik dan heel belangrijk omdat als kinderen dit
     voelen, ze ook wel wat kunnen hebben bijvoorbeeld als iets 
    dat niet goed gaat of (…) als je ze toch wat moet aanpakken
    en ze voelen ook de liefde, dan zit het wel beter.
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Een ouder van een dochter van 2 jaar geeft het volgende aan: 

     Dat je kind liefde krijgt en dat je probeert ervoor te zorgen
     dat je kind zich fijn voelt (…) en ook dat de omgeving prettig
     is, ja, in een prettige omgeving kan een kind zich gelukkiger
     voelen. Dit vind ik wel belangrijk en dat je in de opvoeding
     daar ook rekening mee houdt (…) Ik vind het dus belangrijk
     dat een kind zich gelukkig voelt en daar probeer ik ook voor
     te zorgen.

Een professional benoemt eveneens het belang van liefde voor 
jonge kinderen. 

     En ja dat ze liefde en aandacht krijgen, maar ook ruimte
     krijgen om zich te ontwikkelen.

• Veiligheid en acceptatie
Ook is het van belang dat een kind zichzelf kan zijn wat te 
maken heeft met veiligheid, zo geeft een andere ouder aan. 

     Wat voor mij belangrijk is bij het opgroeien van mijn
     kinderen is dat zij helemaal zichzelf kunnen zijn. Dus dat
     heeft, dat heeft te maken met veiligheid. Dat ze voelen dat
     ze veilig zijn en veiligheid is een heel groot woord (…)  en
     dat ze voelen dat ze gehoord worden.

Een professional uit de jeugdgezondheidszorg benoemde dit 
thema in het onderstaande citaat. Daarnaast omvat het citaat 
ook de thema’s liefde en grenzen.

     Wat ik belangrijk vind in het opgroeien van jonge kinderen, 
     is dat ze zo veilig mogelijk kunnen opgroeien. En ja dat ze    
     liefde en aandacht krijgen, maar ook ruimte krijgen om zich 
     te ontwikkelen. En... maar bij die ruimte wel grenzen daarbij 
     ook, hè. Want dat maakt het weer veilig. Dat is voor mij 
     altijd nou ja, de cirkel zeg maar. Maar dat kinderen ook 
     zichzelf kunnen zijn, hè. Elk kind is uniek. Dat je daar 
     probeert bij aan te sluiten. Wat is voor dit kind, wat is    
     passend?

• Ruimte voor ontwikkeling en structuur
Ouders en professionals benoemen dat het belangrijk is voor 
kinderen om de ruimte te krijgen om dingen te ontdekken 
en te leren. Daarbij vinden ze ook het bieden van structuur 
belangrijk wat kinderen in staat stelt om dingen te doen die 

van hen verwacht worden. Een goede structuur biedt een 
diversiteit aan onderdelen die kinderen nodig hebben voor 
hun fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling. 

Een ouder benoemt het volgende:

     Natuurlijk vind ik het ook belangrijk dat een kind dingen 
     uitprobeert en dan gaat merken dat ie steeds meer kan. 
     Daar wordt een kind juist een (…) daar wordt een kind 
     blij van en krijgt ie ook zelfvertrouwen door. Dat merk ik 
     aan mijn zoontje goed (…) Je merkt dan dat hij ineens heel 
     blij kan worden als hij iets kan (…) bijvoorbeeld toen hij 
     leerde te fietsen. Dat was echt heel leuk om te zien. 

Een andere ouder geeft met betrekking tot ontwikkeling van 
kinderen ook het belang van structuur aan waardoor kinderen 
dingen kunnen leren die verwacht worden: 

     Bijvoorbeeld op de ochtend bij het klaarmaken voor de
     peuterspeelzaal, leer ik haar een volgorde, eerst aankleden, 
     dan eten, dan tandenpoetsen en haren kammen. Soms doet 
     ze er lang over, maar het gaat steeds beter (…) dat vind ik 
     knap hoe zij dat doet en zij vindt het dan zelf ook knap van 
     zichzelf.

Een ouder vertelt over het bieden van ruimte aan een kind het 
volgende:

     Ik ken ook een gezin waar ze een kind te vroeg of ik bedoel, 
     te jong hebben losgelaten, vind ik. Die jongen is 
     bijvoorbeeld vaak laat nog op straat en gaat dingen doen 
     die niet slim zijn, zoals iets vernielen (...) en waardoor hij in 
     de problemen komt. Als ik die ouders dan soms hoor tijdens 
     een gesprek, dan merk ik dat zij er niet te veel bovenop 
     willen zitten. Maar soms is het wel nodig. Je moet dus goed 
     kijken wat nodig is voor een kind en wat ook past bij de 
     leeftijd van een kind, lijkt mij.

Een jeugd- en gezinswerker benadrukt dat generaties 
grootgebracht zijn met de drie R’s: rust, reinheid en regelmaat. 
Ook voor volwassenen is dit nog steeds van betekenis. Toch 
gunnen ouders zich vaak minder tijd hiervoor. Veel ouders 
werken hard en zijn veel tijd kwijt aan hun mobiel, e-mails 
en social media. Het valt dan niet mee om te zorgen voor 
structuur, rust en regelmaat die nodig is om de relatie tussen 
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ouder en kind te voeden en van waaruit er opgevoed kan 
worden.

     Uiteindelijk merk ik wel bij een aantal ouders dat ik echt 
     zeg: ‘jongens, rust, reinheid, regelmaat. Het is uit het jaar 
     nul, Maar zo werkt het nu eenmaal bij kinderen.

• Op positieve wijze regels en grenzen stellen
Ouders en professionals vinden het belangrijk om op een 
positieve manier een kind te helpen bij het aanleren van 
gedrag. Ouders proberen zoveel mogelijk het contact met hun 
kind positief te houden en oog te hebben voor de leeftijd en 
behoeftes van hun kind. Dit blijkt uit onderstaande citaten uit 
de interviews met ouders.  

     Dan vind ik een goede en positieve aanpak belangrijk 
     zodat een kind zich veilig kan voelen, denk ik. En niet te veel
     er bovenop zitten als ouders (…)  ja, en dat zeker niet op een 
     negatieve manier. Maar juist een kind een beetje loslaten,    
     niet te veel, maar zo dat het past bij de leeftijd. Ja (…) dan 
     kan een kind dingen leren die passen bij leeftijd en die hij 
     dan ook echt kan begrijpen.

     En ik merk dat ik bij omgaan met regels soms mijn kinderen 
     iets harder moet aanpakken, om hen iets duidelijk te maken 
     over een grens (…) Maar meestal kan dit door een positieve 
     aanpak ook wel. En dit vind ik wel beter omdat ik toch denk 
     dat het dan beter aankomt bij een kind. Dan zorg je ervoor 
     dat kinderen zich wel goed blijven voelen en alleen wat tips 
     krijgen hoe ze dingen anders kunnen doen.”

Ouders geven verder aan dat ze het begrenzen van gedrag 
belangrijk vinden om op een veilige manier de wereld te 
verkennen. 

     Dat je de kinderen ook dingen meegeeft die nodig zijn 
     voor hun leven. En dan gaat het ook over regels en grenzen 
     zeg maar. Dat je hen leert hoe ze zich kunnen gedragen in 
     bepaalde situaties en hoe ze met grote mensen om kunnen 
     gaan, hoe ze beleefd kunnen zijn. Ook dat ze leren waar 
     bepaalde regels voor zijn en welke grenzen er zijn. Dit 
     hebben kinderen voor later ook nodig.”

Een andere ouder geeft het volgende aan:

     Ik vind ook dat je aan je kind moet laten merken als hij 
     dingen doet die niet kunnen of niet, of niet goed zijn. Dus 
     ook regels uitleggen. En ook een klein kind moet wel leren 
     wanneer hij wel of geen goed gedrag heeft. Daar moet je 
     jong mee beginnen, vind ik (…) Als ouders kun je ook 
     voordoen hoe een kind het wel mag doen. Wel proberen 
     om duidelijk te zijn en positief te zijn naar je kind (…) en 
     probeer ervoor te zorgen dat je kind wel luistert, maar zich   
     niet ineens minder gaat voelen.

Een professional uit het onderwijs geeft aan dat het hanteren 
van regels thuis nog beter zou kunnen: 

     Ik denk dat school vaak wel wat consequenter is in aanpak 
     dan dat ouders dat zijn, en dat kan ik ook wel begrijpen. 
     Omdat je als ouder, nou, in de meeste gevallen heb je twee 
     kinderen hier vaak wel iets meer. Maar in een klas heb je 
     gewoon met heel veel kinderen te maken en moet je regels 
     hebben.

     Ik zie wel dat de wil er bij ouders is om die regels ook te 
     hanteren. Alleen, nou ja, wat ik net zei, de band die je 
     met je kind hebt is natuurlijk een andere band dan die de     
     leerkracht kinderen laten zien.

• Aandacht voor spel en taal 
Ouders en professionals geven aan dat het in de opvoeding 
belangrijk is om aandacht te hebben voor spel bij kinderen. 
Spel is een mooie manier om ook met taal bezig te zijn. 
Een ouder verwoordt het als volgt: 

     In het spel praat mijn zoon best veel en zegt soms leuke en 
     hele eigen dingen, zeg maar. Daar kan ik als moeder ook wat 
     mee (…) en op aansluiten en kan ik soms eens een vraag 
     over stellen. Dan heb ik soms een gezellig praatje met hem 
     (…) En zo kan ik hem ook helpen om dingen goed te zeggen, 
     als hij eens een woord verkeerd zegt.

Een ouder over het spelen met andere kinderen: 

     Het mooie aan een kinderdagverblijf is dat daar ook andere 
     kinderen om mee te spelen en dan moet [naam kind] ook 
     daarmee praten. En daar zijn toch, er zijn leidsters die goed 
     kijken naar kinderen en ook stimuleren en ook dingen leren 
     op een leuke manier met spel.
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Een professional uit de jeugdgezondheidszorg benoemt 
eveneens het belang van gericht zijn op spel: 

     Nou, ik denk wel, wil je ook echt de ouders met de jonge 
     kinderen (...) Ik denk, volgens mij moet er dan ook gewoon
     een beetje speelgoed zijn, meer gericht op spel, hè?

Hieronder vertelt een andere professional over taal en spel op 
de peuterspeelzaal: 

     Ja, want op de peuterspeelzaal is het, is het ontzettend 
     ingeweven in alles, hè. En dan denk ik in de wijk Dieze
     en Indische Buurt allebei. Er is absoluut heel veel aandacht 
     voor taal en ook extra aandacht wat heel veel kinderen 
     nodig hebben. Als je al ziet hoeveel kinderen met VVE extra 
     naar de peuterspeelzaal gaan. Dat zijn bijna allemaal van (…) 
     een hele groep (…) En daar wordt ook veel aandacht 
     besteed aan samen spelen en, ja dat ook uitleggen aan 
     ouders, hè, van: hoe is dat goed om te doen? (…) En dat is 
     ook wel dat wat wel veel ouders nodig hebben in deze wijk, 
     het samen doen.

• Prettige omgeving
Ouders en professionals benoemen het belang van een 
prettige speelomgeving met voldoende ruimte voor speelgoed 
en speelhoeken. 

Twee ouders zeggen daarover: 
     Dat het daar wel gezellig is en kinderen zich ook fijn 
     voelen in die omgeving (…) en dat er een rustig hoekje is, 
     ook rustige kleuren en ook een hoek in de ruimte met leuk 
     groot speelgoed voor kinderen.

     In een prettige omgeving kan een kind zich gelukkiger 
     voelen. Dit vind ik wel belangrijk en dat je in de opvoeding 
     daar ook rekening mee houdt.

Een professional benoemt nog het volgende:

     Kijk, ik kom zelf op de Springplank bij de inloop, dat is in 
     een grote ruimte, aan tafel, er is verder geen speelgoed 
     voor de kinderen. Het is de gezelligheid daar, maar de plek 
     zelf, daar zou je nog wat aan kunnen doen om een prettige 
     plek te maken.

• Relatie opvoeding thuis en kinderopvang/school
Twee ouders benoemen dat het mooi zou zijn als er iets van 
een lijn is te zien in de opvoeding thuis, bij de kinderopvang en 
school. Het is niet zo dat ouders vinden dat de pedagogische 
aanpak op de opvang of school precies hetzelfde moet 
zijn. Wel vinden ze het belangrijk dat ouders en leidsters of 
leerkrachten met elkaar in gesprek raken en blijven over de 
manier waarop ieder kind wordt opgevoed en hoe kan worden 
aangesloten bij ieder kind. 

     Ja, dan vind ik het belangrijk dat bepaalde dingen een 
     beetje op elkaar lijken. Bijvoorbeeld of je iets doet met 
     beloningen of dat je juist bij bepaalde dingen straf wilt 
     geven. Als het thuis op een bepaalde manier die echt heel 
     anders is dan bij de opvang, zeg maar, dan lijkt mij dat niet 
     goed.

     Ook met regels, zou ik het goed vinden als de opvang goed 
     op de hoogte is van onze regels thuis zijn en dat ze daarmee 
     rekening houden. (…) Soms kan het ook iets zijn waarover 
     de leidster met ouders met elkaar moeten praten. Ik weet 
     nog dat in de groep van mijn dochter, daar was een jongetje 
     die van zijn moeder hoorde dat als iets werd afgepakt, hij 
     dan (..) hij wel een tik mocht geven. En dat mocht niet op de 
     opvang en dan moet je daarover wel met ouders praten.

De jeugdverpleegkundige benoemt het volgende:

     Ik heb wel het idee dat professionals van een school, 
     kinderdagverblijf, peuterspeelzaal veel overleggen met 
     ouders, hè, over dingen waar ze, ja, waar ze tegenaan 
     lopen, wat ze merken, om af te stemmen van: nou, hoe 
     doe jij dingen thuis, hè? Kunnen we dat hier zo ook doen? 
     Ja, dat dat wel wordt geprobeerd in ieder geval door de 
     professionals.

• Ouders met zelfzorg
Twee ouders geven aan dat het ook belangrijk is om goed voor 
zichzelf te zorgen. Wanneer ouders lekkerder in hun vel zitten, 
zullen ze meer rust ervaren om er te zijn voor hun kind en 
gezin en genieten dan zelf ook meer. 

     Wat ik ook belangrijk vind, is dat ik als moeder lekker in 
     mijn vel zit, want dan gaat het beter thuis. [naam kind] 
     merkt dat ook aan mij als het niet zo lekker loopt, en ik denk 
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     dat veel kinderen dat echt wel merken als je als moeder niet 
     goed in je vel zit (…) dit is dus ook belangrijk. Daar kan je    
     ook tips voor krijgen. Ik denk dat dit voor andere ouders 
     ook zo is.”

Een andere ouder verwoordt het als volgt: 

     Ja, genoeg rust hebben vind ik best belangrijk, voor mijn 
     zoontje en voor mijzelf ook. Soms ben ik druk en dan is er 
     te veel te doen, ook te veel prikkels dan voor mij en hem. 
     Dan te zorgen voor rust voor ons allebei, want die kan ook 
     last hebben van mijn drukte en als ik gestrest ben. Dan gaat 
     het minder goed met mij en ben ik niet zo gezellig, zeg 
     maar. 

     En ik wil liever zorgen voor rust bij mij, en een rustige 
     omgeving waar hij kan spelen. Mijn kind speelt graag en 
     als ik meespeel of (…) dat vindt hij wel leuk en daar geniet ik 
     ook van. Dus zelf rust hebben en tijd om mee te spelen vind 
     ik belangrijk om van te genieten.

Helpende ondersteuning volgens ouders en professionals 
• Terug kunnen vallen op anderen met vragen
Ouders benoemen dat het prettig is als je weet dat je op 
iemand kunt terugvallen en daar ook je vragen kwijt kunt. Het 
gevoel van kunnen terugvallen op iemand uit het informele 
netwerk is waardevol voor ouders. Dit kunnen ouders of 
schoonouders of andere familie zijn, maar een ouder benoemt 
ook het kunnen terugvallen op buren: 

     Nou een buurvrouw om op terug te vallen als je het even 
     niet meer weet met dat gehuil van je baby zou goed zijn. 
     Dat je dan kan zeggen van eh, wil jij even met haar lopen of 
     zo, dan breng ik haar en heb ik even rust.

Een professional beaamt dit:

     Op het moment dat ouders in de buurt een netwerk hebben 
     en waar ze elkaar, of ouders elkaar kunnen vinden. Dat ze 
     ondersteuning in hun netwerk kunnen krijgen, vind ik 
     het heel mooi als dat op die manier kan. En nou geldt dat 
     natuurlijk niet voor iedereen, hè? Dat ze terug kunnen 
     vallen op zo’n netwerk en dat je allerlei mogelijkheden 
     hebt. En dan is het denk ik goed dat er, dat er, contact wordt 
     gelegd met die ouder, eigenlijk op een heel laagdrempelige 
     manier.”

Een andere ouder geeft eveneens aan het prettig te vinden om 
te kunnen sparren met andere ouders. 

     Ik merk dat ik het fijn vind om te sparren met andere 
     ouders. Ik had bijvoorbeeld van de week nog weer een paar 
     keer wat dingetjes met hun avond 4 daagse. En dan heb ik 
     het beeld dat het overal heel soepel en geleidelijk gaat en 
     dat bij mij dan chaos is, wat ook niet helemaal zo is. Maar 
     is dan een beetje mijn eigen beeld. Dus ik praat daar wel 
     makkelijk over, durf daarin ook wel heel kwetsbaar te zijn.

• Praktische ondersteuning
Ouders geven aan dat praktische hulp hen ook helpt tijdens 
het opvoed- en opgroeiproces. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om het opvangen van kinderen als ouders zelf (ineens) weg 
moeten of dat een andere ouder je kind kan nemen naar 
school als je vroeg moet werk. 

     Nou, ik moet soms best vroeg werken en dan kan ik niet   
     mijn zoon naar school brengen. Dan, dan is het heel handig 
     of (…) heel fijn als mijn buurvrouw aan de overkant hem 
     meeneemt naar school en dat ze hem brengt bij zijn klas. 
     Dat zij dit wil doen, daar ben ik heel blij mee. Zo kan ik op 
     tijd beginnen met mijn werk en heb ik daar geen stress van.

• Ondersteuning via internet/online
Twee ouders geven aan dat ze voor ondersteuning en 
informatie bij opvoedvragen ook prima online dingen kunnen 
vinden. Ze vinden internet handig als informatiedrager. 
Ouders hebben ook behoefte aan een overzichtelijk aanbod 
van voorzieningen en zien dit als waardevol voor informatie 
en advies. Het anoniem zoeken naar informatie over 
verschillende thema’s wordt gezien als een handige vorm van 
ondersteuning:  

     Ja, ik kijk best vaak op internet naar tips en die weet ik wel 
     makkelijk te vinden en daar kan je ook makkelijk goede tips 
     vinden voor de opvoeding. Dat vind ik juist handig, kan ik 
     even snel en anoniem iets opzoeken.

• Ontmoetingsplekken voor ouders en kinderen
Er is volgens ouders en professionals behoefte aan fysieke 
en laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouders en 
jonge kinderen, waar moeite wordt gedaan om iedereen zich 
welkom te laten voelen. Daar kan men meer betrokkenheid 
ervaren tussen de mensen dan tijdens online contacten. 
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Fysieke ontmoetingen kunnen in een buurthuis, maar kunnen 
ook op plekken bij de school of bij de kinderopvang. 

     Als ik andere ouders kan ontmoeten op een plek in de wijk 
     waar ik mij welkom voel en dat ja, dat daar dan ook iets te 
     doen is voor kinderen, dan ontstaat best gemakkelijk 
     contact met andere ouders. Het contact is dan beter dan 
     via whatsapp of zo, je kan makkelijker doorpraten over waar 
     je mee zit.

In de interviews worden ook voorbeelden genoemd dat 
ouders ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar bij zo’n 
ontmoetingsplek:

     Als je kind bijvoorbeeld geen groente lust en je toch vindt 
     dat hij wat daarvan moet eten, dan ben ik best benieuwd
     hoe andere ouders die daar ook komen, of die dat ook
     wel eens hebben, hoe zij dat aanpakken. Ik denk 
     dat het heel verschillend kan zijn en dat je daar [op de 
     ontmoetingsplek] soms ineens een idee hoort van een 
     andere ouder die je dan ook een keer kunt uitproberen.

Deelname van een professional bij ontmoetingsactiviteiten 
kan de drempel verlagen voor ouders om over hun zorgen te 
praten, volgens een ouder:

     Als je zorgen hebt over je kind, kan je gemakkelijk aan een 
     professional je vraag stellen. Je hebt dan zelf de keus of je 
     dat wel of niet wilt. En je hoeft dan niet eerst te bellen voor 
     een afspraak.  

Dit wordt ook beaamd door een professional:

     Wanneer ik merk dat er iets aan de hand is met een 
     kind of dat een ouder misschien vragen heeft, probeer ik 
     laagdrempelig contact te maken en hoop ik dat ouders 
     daarop ingaan en iets durven te delen.

Werkzaam in ondersteuning tussen ouders onderling 
Ouders geven aan het belangrijk te vinden om ervaringen in 
de opvoeding te kunnen delen met anderen, bijvoorbeeld als 
je het even niet weet of je hart wilt luchten. De meeste ouders 
doen dit bij familieleden, vrienden of kennissen, maar ook 
wel bij ouders uit de buurt. Meerdere elementen zijn volgens 

ouders en professionals werkzaam in de ondersteuning tussen 
ouders onderling.

• Luisteren en begrip tonen 
Gesprekken met andere ouders die goed kunnen luisteren en 
begrip tonen, zorgen ervoor dat ouders zich met hun zorgen 
serieus genomen voelen. 

     Dat het iemand is die goed kan luisteren en beseft (…) en 
     het wat kan aanvoelen. Dan zal ik ook makkelijker steun 
     vragen en lastige dingen over mijn kind of iets, zeg maar, 
     iets over mijn eigen aanpak durven delen met een andere 
     moeder.

     Ik merk dat andere ouders echt hun best doen om te 
     luisteren en als nodig is te helpen. Maar ook als ik een tip 
     krijg van iemand en ik dat niet zo’n goeie vind, dan weet 
     ik dat ze het goed bedoelen en mee willen denken. Dat vind 
     ik juist mooi. Het zorgt ervoor dat je wat een band krijgt 
     met anderen in de buurt.  

• Herkenning en geruststelling
Als ouders horen van andere ouders dat ze bepaalde 
gedragingen herkennen van hun eigen kind kan dit hen 
geruststellen. Ouders benoemen dat het prettig is om te horen 
dat bepaalde situaties niet alleen bij hen gebeurt. 

     Dat ouders bijvoorbeeld zoiets zeggen (…) ja, dat zij iets 
     herkennen en dat ze dat ook wel eens meemaken (…) En 
     wat ook helpt is als ze zeggen dat, dat soms iets een fase 
     is en het later weer beter kan gaan met je kind, dit was 
     bijvoorbeeld zo toen mijn zoontje ineens niet meer groente 
     wilde eten. Dan helpt het als anderen mij geruststellen en 
     zeggen dat ik het wel goed probeer aan te pakken, maar 
     het ook even kan laten en dat het over een tijdje wel over 
     kan gaan (…) er dus niet gelijk een heel ding van maken.”  

     Zoals geruststellen vind ik mooi als andere ouders dat doen 
     (…)  Het is zo, dat ik ook wel andere moeders tips kan geven 
     omdat mijn zoontje nu alweer 4 is en ik al wel wat dingen 
     weet en mee heb gemaakt van toen hij klein was (…) Daar 
     kan ik dan iets over vertellen en ook andere moeders met 
     kleinere kinderen bijvoorbeeld geruststellen.



61 | Opvoeden doe je samen

Een jeugd- en gezinswerker vertelt het volgende:

     Ik ken een moeder met twee jongetjes, en nou, daar ben ik 
     echt heel erg op zoek geweest van: zijn er niet meer 
     moeders met wie jij in contact kan komen? Zij is als 
     alleenstaande vrouw is zij naar Nederland gekomen, ja 
     en heeft gewoon pittige jongens. Ze heeft er ook nog twee 
     jongens dus. Nou ja, dat is natuurlijk toch ook wel anders als 
     moeder zijnde. Een vader die niet of bijna niet in beeld 
     is. En ik denk in die cultuur dat dat vaker gebeurt. Ik heb 
     meerdere moeders die alleen de kinderen opvoeden. Die 
     vaders zijn er wel, maar erg buiten beeld. Niet in huis in 
     ieder geval. En dan denk ik, ik gun jou zo iemand die 
     gewoon in je eigen taal en wat eigen cultuur (..) dat je daar 
     contact mee kan hebben en dat je gewoon eens kan delen 
     hoe het gaat met de kinderen.

• Iets voor andere ouders betekenen op een niet-belerende 
wijze
Ouders willen ook wel andere ouders helpen, en dit vanuit een 
niet-belerende toon. 

     Ik vind het ook goed om dingen te delen. Je kan ook iets 
     voor anderen betekenen die soms het ook gaan meemaken 
     en die horen dan van jou hoe jij het hebt opgepakt. Maar 
     zoals ik al aangaf, vind ik het wel belangrijk welke rol je 
     inneemt. En dus niet een veroordelende rol of dat je alles 
     beter weet.

Een andere ouder noemt het volgende:

     Ik denk dat als alle ouders positief zijn en dan ook proberen 
     zonder oordeel, maar gewoon meedenken en eens wat tips 
     geven dat het dan juist wel oké is. Als ouders geen oordeel 
     hebben is het ook veilig om iets te vragen aan andere      
     ouders.

Een professional noemt dat ouders elkaar ook best durven aan 
te spreken tijdens de koffieochtenden: 

     En dan spreken ouders elkaar ook wel aan. Ja, en ook wel 
     vrij rechtstreeks moet ik zeggen, dat durven ze echt wel 
     elkaar te zeggen van: ja, maar zo werkt dat niet helemaal 
     (…) Dus dan durven ze elkaar daar wel hun mening over 
     te geven en op die manier gebeurt het eigenlijk ook wel met 

     opvoeden (…) En bijvoorbeeld een kind die wil niet eten en 
     dan worden daar wel tips over uitgewisseld.”

• Een plek in de wijk waar andere ouders komen
Ouders en professionals vinden het belangrijk dat er een plek 
is in de wijk, waar ouders op laagdrempelige wijze kunnen 
binnenlopen om te praten, koffie te drinken of vragen te 
stellen. 

     Nou, een plek waar je meer ouders ziet en waar je 
     gemakkelijk heen kan en in kunt lopen en waar je andere 
     ouders zo even kunt spreken.

Een ouder vertelt over de plek op basisschool De Springplank 
het volgende: 

     Er zijn daar koffieochtenden waar meer moeders komen 
     en dan is het ook gemakkelijk om daarbij te gaan zitten. Het 
     mooie is dat het niet verplicht is om daar te zijn en dat je 
     zelf kunt kiezen wanneer je daar koffiedrinkt (…) Je kan 
     kijken wie de andere ouders zijn en misschien in gesprekje 
     (…) zeg maar, later in een gesprekje misschien iets vertellen 
     als je dat ziet zitten bij een andere moeder of zo, die je wat 
     beter kent dan.

Werkzame elementen in de rol van professionals
Uit de interviews met ouders komt naar voren dat het 
voor hen werkzaam is als professionals in de wijk makkelijk 
bereikbaar zijn, kunnen luisteren met de intentie om te 
begrijpen, reageren vanuit begrip, oprechte interesse tonen, 
een brede blik hanteren, het belang van het kind benoemen en 
laagdrempelig informatie delen. Ook wordt genoemd dat het 
heel belangrijk is voor professionals om tijd te nemen voor het 
opbouwen van vertrouwen. 

• Bereikbaar, aandacht en tijd 
Ouders zijn van mening dat een goede bereikbaarheid, 
aandacht en tijd van belangrijk is.

     Maar ik kan ook makkelijk bij leidster bij de kinderopvang 
     terecht. Daar heb ik ook wel eens vragen gesteld. Dat kan 
     daar ook heel gemakkelijk. 

Een andere ouder benoemt dezelfde elementen:  



Opvoeden doe je samen | 62

     Op kinderdagverblijf (…) waren die lijnen ook nodig om heel 
     kort te hebben. Daar heb ik me altijd wel heel erg gehoord 
     gevoeld, altijd even afstemmen. Ik kreeg ook in mijn 
     beleving in ieder geval soms net iets meer terugkoppeling, 
     dus ik heb me daarin altijd wel heel serieus genomen 
     gevoeld en erkend, ja. 

• Luisteren, serieus nemen en bekrachtigen
Ouders geven aan dat actief luisteren met een focus op 
positieve aspecten bijdragen aan het gevoel serieus genomen 
te worden.  

Een ouder noemt het volgende: 

     Op de kinderopvang, daar zijn ook leidsters die goed naar 
     je luisteren en je echt willen helpen en dat helpt mij dan 
     wel (…) En toen mijn zoontje nog een baby was kon ik mijn 
     verhaal vertellen bij consultatiebureau en daar werd 
     ook goed in gegaan op vragen en probeerden ze mij echt te 
     begrijpen, zeg maar (…) Ik was toen nog best wel bang dat 
     ik het niet goed deed en daar hebben ze mij ook 
     gerustgesteld en dat ik het, zeg maar, goed deed als 
     moeder. Dat was fijn (…) en is ook belangrijk om te horen, 
     anders blijf je maar wat twijfelen. Als een kind ouder wordt, 
     kom je bijna niet meer op een consultatiebureau (…) en 
     dan kan je gelukkig wel je dingen vragen bij de 
     kinderopvang. En die luisteren dus ook goed en zijn positief      
     naar mij en over mijn zoontje.

Een andere ouder geeft het volgende aan: 

     Van nature ben ik wel iemand die een hulpvraag stelt. Ben 
     ik in geduwd, denk op gegeven moment, moest wel wat 
     door barrière heen. En heb ik ook gemerkt hoe prettig dat 
     is, dat als ik het zelf even niet meer wist van, doe ik het wel 
     goed. Of als ik merk dat mijn kind gefrustreerd is. Dat ik dan 
     vraag: wat kan ik anders doen, of moet ik iets anders doen? 
     Dat ik echt wel hulp heb ingeroepen of hulp heb gevraagd 
     aan professionals, zo van: zie ik het nou wel goed of wil je 
     eens met me meekijken? Dus wat ik nodig heb daarbij? Dat 
     ik dan serieus genomen wordt. Hè, dus dat mijn hulpvraag 
     dan wordt opgepakt en wordt geaccepteerd. En dat ik 
     daarin erkend word en niet zozeer in het probleem, wat ik 
     denk wat er is. Maar vaak is het meer. Ik weet het even niet, 
     doe ik wel het goede, doe ik wel dat het juiste.

Als professionals ouders serieus nemen is het belangrijk om 
niet te gauw met eigen adviezen te komen, maar te proberen 
om hen te activeren zelf oplossingen te vinden.
Een ouder geeft hierover het volgende aan:

     Als ze te snel komen met advies en dat niet goed past 
     bij ouders, waar die echt mee zitten. Ook kan soms dat
     hulpverlening iets te groot maken en dan gaan ze er te veel 
     op in en dat helpt dan ook niet voor ouders, vind ik.

Een andere ouder vertelt iets vergelijkbaars: 

     Ja, voor mijn dochter had ik het ook besproken bij 
     consultatiebureau en ook bij kinderopvang. Ik weet nog dat 
     iemand bij de opvang er wel een heel ding van maakte 
     en dat ik wel moest zorgen dat mijn dochter toch op eigen 
     kamer zou slapen. Dit vond ik even niet zo leuk omdat ik het 
     al inbracht en dan ineens (…) dat het een heel ding werd. 
     (…) Nee dat hielp mij niet. Voor mij als moeder is het 
     belangrijk om te weten wat ik al wel goed doe in de 
     opvoeding en dan kan je zelfvertrouwen beter worden.”

Een professional uit onderwijs benoemt het als volgt:

     Het gaat om een soort van sturen met vragen, zeg maar, 
     dat ouders dan toch gaan nadenken over o ja (…) Dan 
     hebben ze niet de oplossing aangereikt gekregen, maar er 
     wordt wel een vraag gesteld waardoor ze zelf misschien op 
     een oplossing komen.”

Ook wordt genoemd dat het belangrijk is om te zorgen voor 
een professionele cultuur in de organisatie waarin ouders 
gezien worden en serieus genomen worden.

     Hier in school is inmiddels wel de cultuur gecreëerd dat 
     ouders weten dat als je hier naar het OT [Ondersteunings-
     team] gaat, dat je serieus behandeld wordt (…) En dat 
     er naar je geluisterd wordt en dat je geholpen wordt en 
     misschien lukt dat ook niet, dat kan. Maar dan is er in ieder 
     geval naar je geluisterd. En je wordt niet beoordeeld.”

• Samenwerken met ouders
Voor het vormgeven van een goede samenwerking 
ter ondersteuning van kinderen is vertrouwen en een 
gelijkwaardige relatie nodig, waarbij ieders rol in de opvoeding 
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wordt erkend. Professionals die bouwen aan vertrouwen 
en goede interacties met ouders worden gewaardeerd door 
ouders.

Een ouder geeft het volgende aan: 

     Dus wat voor mij heel erg helpend is, als het gebeurt vanuit 
     een soort samenwerking, hè, dus dat ze het samen met mij 
     doen (…) Natuurlijk gaan ze het niet voor mij oplossen en
     het is ook niet zo dat ik helemaal afhaak of dat ik denk dat 
     ik zelf geen verantwoordelijkheid heb. Maar het gevoel dat 
     ze samen met mij gaan zoeken naar iets wat past, of samen 
     met mijn kinderen en dat vind ik het allerbelangrijkste.

Een professional uit het onderwijs vertelt het volgende: 

     Want opvoeden vind ik eerst vooral een taak van de ouders. 
     Ouders zijn daarin ook de professionals, zij kennen hun kind 
     het best. Zij kennen hun gezin het best. Maar je kan het wel 
     samen doen (...) School heeft vooral een rol in de 
     didactische ontwikkeling van een kind en in het aanleren 
     van sociale vaardigheden (…) en verder hebben ouders een 
     belangrijke rol”.

Verder wordt het opbouwen van een band met ouders 
benadrukt:

     He, en een band met ouders opbouwen, niet boven ouders 
     staan maar altijd samen met ouders. En niet belerend zijn, 
     maar samenwerken.

• Belang van kind vooropstellen
Professionals die het belang van het kind vooropstellen 
worden gewaardeerd. 

Een ouder geeft hierover het volgende aan:

     Ik heb ook gewoon fijne gesprekken gehad en dat ze dingen 
     goed uitlegden waarom iets belangrijk was voor mijn 
     dochter. Toen vond ik het wel fijn dat ze duidelijk waren en 
     ze deden het echt voor mijn dochter. Dat merkte ik wel, 
     maar niet zo dat ze mijn dingen raar vonden of dat ik niet 
     goed zou zijn.

Een professional uit het onderwijs geeft het volgende aan:

     Benoem dat je iets doet in het belang van het kind en dat, 
     dat doen ouders natuurlijk ook. Die willen dat ook en soms 
     gaat dat gewoon niet zo handig. Maar als jij kan uitleggen 
     dat het altijd het beste is, dat je het beste voor hebt met het 
     kind, zijn ze echt wel geneigd te luisteren. En willen dan wel 
     wat met je tips te doen.

• Brede blik
Professionals die breder kijken vanuit het gewone leven 
kunnen beter aansluiten bij de leefwereld van kinderen en 
gezinnen. Professionals die breder kijken zullen ook proberen 
om te achterhalen hoe eventuele problemen op meerdere 
gebieden met elkaar zijn verweven, en zijn daardoor beter in 
staat bronnen van stress bij ouders aan te pakken.
Een ouder verwoordt het als volgt: 

     Als het nodig is dat ik met een hulpverlener contact heb 
     over mijn kinderen, dan vind ik het belangrijk dat ze ons 
     allemaal leren kennen en weet hoe wij ongeveer ons leven 
     hebben en dat ze zich verdiept in meerdere dingen van de 
     kinderen en van ons (…) en waarom wij het zo doen en wat 
     we verder nog moeilijk vinden.

• Aanjagen en organiseren
Uit de interviews en uit de gesprekken in het leernetwerk 
blijkt dat het belangrijk is dat professional een aanjagende 
en organiserende rol innemen. Ontmoetingen tussen ouders 
komen niet vanzelf tot stand. Een actieve rol van professionals 
en vrijwilligers is nodig. Maar het volledig laten regelen 
van de activiteiten door vrijwillige ouders zou minder goed 
werken, volgens de ouders en professionals. Een aanjagende 
rol van professionals is tevens van belang voor borging van de 
activiteiten. 

Wat betreft de organisatie van activiteiten benoemt de 
jeugdverpleegkundige: 

     Je start het op, je start het samen op en vervolgens ga je als 
     professional wat terug (…) aanjagen is denk ik wel een ]
     goeie.
     Dus dat we echt nog wel veel moeten doen aan, wil het 
     enigszins geborgd zijn of geborgd worden, hoe je dat ook 
     maar zegt.
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Werkzame elementen in de activiteiten
 Werkzame elementen in de activiteiten zorgen ervoor dat 
de activiteiten een bepaalde gewenste uitwerking hebben. 
Bij de keuze voor activiteiten is deze informatie van belang. 
Hieronder worden enkele werkzame elementen genoemd 
die vanuit de observaties en vanuit de interviews naar voren 
kwamen: 

• Concrete doe-activiteiten voor ouders en kind
Ouders en professionals pleiten voor concrete activiteiten voor 
ouders en kind samen, ook om de ontmoetingsactiviteiten 
laagdrempelig te houden.

Een ouder geeft het volgende aan: 

     Ja ik vind het mooi als je ondertussen iets kunt doen en dan 
     ontstaat er ook zo leuk en gemakkelijk contact. Ik denk dat 
     veel andere ouders dat ook wel fijn zouden vinden, om even 
     iets te doen ondertussen, ook samen met je kind. Je kind is 
     dan ook op een andere plek bezig (…) en met andere 
     kinderen. Dit kan juist mooi zijn als een moeder zijn kind 
     ook ergens anders ziet.

Een andere ouder vertelt het volgende:

     Je bent dan lekker bezig en de kinderen kunnen spelen en 
     ook samenspelen. Ze leren dan ook rekening te houden met 
     elkaar. En ouders kunnen dan zelf bekijken of ze iets willen 
     met andere ouders. Het hoeft niet en je hoeft ook geen 
     vrienden te worden met andere ouders.

     Ik hoorde van een moeder uit de straat over het ontmoed-
     netwerk die peutergym had geregeld en dit vind ik een leuk 
     idee en zou vaker goed zijn hier in de wijk. (…) Wat ik leuk 
     vind is dat je daarnaar toe kunt met je kinderen, maar dat 
     er geen druk op staat. Het gaat gewoon om kunnen spelen 
     met kinderen (…) en dat je andere ouders kunt spreken als 
     je dat wilt.

De professional uit het onderwijs is ook voorstander van 
concrete activiteiten voor ouders en kinderen.

     Nou, activiteiten voor ouders en kinderen, dat is sowieso 
     zeer waardevol, omdat je daarin meerdere types ouders 
     bij elkaar krijgt, maar ze hebben wel allemaal hetzelfde doel 

     en zij komen ook allemaal voor hetzelfde. Dat is namelijk 
     voor hun kind. (…) Wij hebben ook wel zoiets gehad met de 
     VVE-ochtenden, maar door nieuwe collega”s in de 
     onderbouw en ook wel corona nu wat doodgebloed.”

Een ouder vertelt nog het volgende over 
ontmoetingsactiviteiten waarbij professionals ook 
binnenlopen:  

     Een voordeel zou zijn voor ouders, die graag eens een 
     professional willen spreken, en het dan kunnen doen zonder 
     dat het een echte aanmelding is.

• Een rol voor ouders in de organisatie
Een ouder en een aantal professionals geven aan dat ouders 
uit de wijk in een meer centrale en ondersteunende rol, 
waardevol kunnen zijn voor een ontmoetingsactiviteit, 
bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer of iemand die de 
wensen van ouders inventariseert voor een volgende activiteit. 

• Variatie in de initiatieven 
Wanneer de initiatieven voor ouders en jonge kinderen divers 
zijn, maakt dit het voor ouders aantrekkelijk. Een afwisselend 
aanbod vanuit een bepaalde structuur in tijd en volgorde van 
activiteiten met duidelijkheid over de locatie in de wijk, kan 
ouders met jonge kinderen ondersteunen in het gewone leven. 
Sommige initiatieven kunnen vooral gericht zijn op ontmoeting 
en samen spelen en andere initiatieven kunnen bijvoorbeeld 
wat meer op voorlichting gericht zijn.

Een ouder geeft het volgende aan:  

     Ik denk dat je in Dieze best iedere maand of twee keer in
     de maand peutergym kunt organiseren, ik denk dat daar wel 
     behoefte aan is (…) Ook heb ik wel es (…) heb gehoord over 
     peuteryoga en dat het goed is voor peuters om te leren 
     goed met hun lichaam bezig te zijn. Dat zou ook leuk 
     kunnen zijn voor kind en dan samen met de ouder.

De jeugd- en gezinswerker uit het wijkteam zegt hierover: 

     Die peutergym, dat is dus een schot in de roos. Heb ik 
     niet bedacht, maar is natuurlijk een prima optie. En kijk, 
     uiteindelijk hebben we het er met [naam] ook wel over 
     gehad dat (…) Je hebt natuurlijk, wat het jonge kind betreft, 
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     kunnen we natuurlijk ook themaochtenden bedenken over 
     ontwikkelingssprongetjes van kinderen.”

Een ouder noemt nog: 

     Eventueel een keer een avond of ergens een bijeenkomst 
     voor ouders over een onderwerp of zo regelen. Maar dan 
     wel goed om dit op tijd aan te geven, dus wel dat je 
     daarover een duidelijk bericht moet doen.

Een professional uit de jeugdgezondheidszorg geeft bij 
de keuze voor initiatieven nog aan dat van belang is om 
aansluiten bij de vraag van ouders:

     Ik merk echt nog dat we nog zoekend zijn in: ja wat te 
     doen? Hoe het te doen? Want eigenlijk willen we vooral 
     de vraag van de ouders opzoeken. Om daarbij te kunnen 
     aansluiten en dat we dus niet als professionals weer dingen 
     gaan bedenken. Dat kan wel een mix zijn, hè? Maar ja, dan 
     gaan wij als professionals heel hard aan het werk, en juist 
     ook aansluiten bij: is er een vraag bij de ouders? Soms vind 
     ik die ook wel lastig in deze wijk. Dan denk ik: ja, sommige 
     ouders in deze wijk moeten we ook gewoon wat aanbieden, 
     hè, ter ondersteuning van het opvoeden van hun kinderen.

Verder wordt door professionals nog genoemd dat er een 
initiatief nodig is specifiek ter ondersteuning van ouders van 
jonge kinderen (onder de 4 jaar):

     En de peuterspeelzaal, nou ja, die horen dus van die 
     ontwikkelingen van die inloop op de Springplank (…) Maar 
     nu hebben we dus, nou ja, gezegd: laten we gewoon eens 
     beginnen met een ondersteuningsteam op de Beukenstraat, 
     dat is een VVE peuterspeelzaal. Dat is ook uiteindelijk de 
     bedoeling dat dat met name dus op die peuterspeelzalen 
     zal gaan plaatsvinden. Daar is de GGD dan, daar zijn de 
     leidsters van de peuterspeelzaal, ik sluit aan en Travers sluit 
     aan van de kinderopvang plus. En we gaan dus nu in eerste 
     instantie anoniem casussen bespreken, of ja, vragen die de 
     peuterspeelzaal leidsters hebben.

5.3. Conclusies en aanbevelingen voor de wijk Dieze en 
Indische Buurt
In deze paragraaf worden een aantal conclusies geformuleerd 
op grond van de participerende observaties en de interviews 

die zijn afgenomen bij ouders en professionals. Op basis van de 
conclusies worden ook enkele aanbevelingen gedaan voor de 
wijk.  

5.3.1. Conclusies
Voor dit onderzoek hebben we vier deelvragen opgesteld (zie 
hoofdstuk 2). Hieronder wordt per deelvraag aangegeven wat 
de antwoorden op deze deelvragen zijn in de wijk Dieze en de 
Indische Buurt, op basis van het AI-proces dat daar plaatsvond 
en de evaluatieve onderzoeken daarbij.

Deelvraag 1: Hoe kan het gewone leven versterkt worden 
zodat kinderen zich positief ontwikkelen? 
Het gewone leven voor ouders en jonge kinderen is thuis, 
op de kinderopvang, op school, in de buurt, op een club of 
vereniging en online. Het versterken van het gewone leven kan 
dus op die plekken plaats vinden. 

Ouders uit Dieze en Indische Buurt benoemen dat het 
belangrijk is dat jonge kinderen zich in het gewone leven 
geliefd, gelukkig, verbonden en veilig voelen en er ruimte 
is voor spelen en voor ontwikkelen. Ouders vinden het van 
belang dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat ze gehoord 
worden. Ook de professionals in Dieze en Indische Buurt 
vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en 
begrepen worden in hun eigen ontwikkelproces. Daarmee is 
aandacht voor de kwaliteit van de interactie tussen ouders 
en kinderen en tussen medeopvoeders en kinderen van groot 
belang.  

In het gewone leven van jonge kinderen neemt spelen een 
belangrijke rol in. Spel heeft invloed op de talige, sociaal-
emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. Ouders 
en medeopvoeders uit Dieze en Indische Buurt zijn zich 
goed bewust dat jonge kinderen in het spel leren om (talig) 
te communiceren en daarom wil men wil ook inzetten op 
het samen spelen in de wijk. Daarbij is vanuit ouders en 
professionals aandacht voor het onderlinge gesprek over 
de manier waarop aangesloten kan worden bij ieder kind. 
Wat betreft het stellen van regels en grenzen bij kinderen, 
geven ouders aan dat ze dit meestal op een positieve manier 
proberen te doen. Hoewel het niet altijd lukt om tijdens het 
stellen van een grenzen positief contact te houden met een 
kind, streven ouders daar wel naar. 
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Concluderend kan gesteld worden dat het gewone leven 
van ouders en jonge kinderen op verschillende manieren 
versterkt kan worden, waarbij het inzetten op de kwaliteit 
van alle interacties met en rondom kinderen het meest 
opvallend is. Het gaat om warme, positieve en betekenisvolle 
interacties met en rondom jonge kinderen die aansluiten bij 
wat kinderen aankunnen. Tijdens spelactiviteiten worden 
kinderen aangemoedigd tot praten en wordt door ouders en 
professionals ingegaan op wat kinderen aangeven. Het gaat bij 
deze interacties ook om de manier waarop opvoeders goede 
vragen stellen aan kinderen die hen uitnodigen tot nadenken 
én op de manier waarop opvoeders vervolgens weer reageren 
op de antwoorden van kinderen. 

Kortom, de kernprincipes voor het organiseren van een 
pedagogische omgeving en het pedagogisch handelen in Dieze 
en Indische Buurt zijn dat kinderen zich geliefd, verbonden, 
gelukkig en veilig kunnen voelen en dat ze begrepen worden 
in hun ontwikkelproces. Juist omdat kinderen in spel allerlei 
initiatieven nemen om zich talig, sociaal, emotioneel, 
motorisch en cognitief te ontwikkelen, is het van belang 
dat deze initiatieven als zodanig herkend worden, zodat 
kinderen echt gezien en begrepen worden in hun eigen 
ontwikkelproces. Door gericht te luisteren en te kijken naar 
kinderen, kan men dingen horen en zien die eerder misschien 
niet zo goed opvielen. 

Ouders geven verder aan dat ze het belangrijk vinden om 
genoeg momenten te hebben waarop ze rust, plezier en 
genietmomenten ervaren in het ouderschap. Daarvoor is het 
volgens hen van belang dat er aandacht is voor wat goed loopt 
in de opvoeding van hun kind en voor de sterke kanten van 
ouders en kinderen. Ouders willen dit graag terugzien in de 
contacten met andere ouders en professionals. Professionals 
proberen in hun rol ook uit te gaan van de krachten van ouders 
en kinderen en van het feit dat iedereen mogelijkheden heeft 
om zich te ontwikkelen. 

Om de professionele betrokkenheid gericht te houden op 
het versterken van het gewone leven, zijn referentiepunten 
nuttig. Professionals geven, evenals ouders, aan dat zij ‘geliefd 
zijn’, veiligheid, ruimte voor ontwikkeling, positieve regels 
en grenzen en steun belangrijk vinden voor kinderen om 
zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Deze komen voor een 
groot gedeelte overeen met een top tien van beschermende 

factoren die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren 
komt en die het meest belangrijk zijn voor een positieve 
ontwikkeling van kinderen (NJI, 2022b). Door deze top tien als 
kader voor de professionele betrokkenheid te nemen, is sprake 
van een richting voor het handelen van de professionals en 
voor de onderlinge samenwerking. 

Het gewone leven in Dieze en Indische Buurt wordt verder nog 
versterkt doordat voor ouders en jonge kinderen steeds meer 
gelegenheden worden gecreëerd waarmee gewerkt wordt 
aan de pedagogische civil society. Dit is een veranderproces 
wat in de afgelopen jaren bottom-up is ontstaan. Het 
aantal initiatieven dat uitnodigt tot ontmoeting, dialoog en 
netwerkvorming in de wijk groeit. Door in die initiatieven 
ook aandacht te hebben voor interculturele ontmoeting 
wordt het contact tussen ouders met verschillende culturele 
achtergronden bevorderd.

Deelvraag 2: Hoe kunnen ouders hiervoor onderling en met 
relevante professionele partijen samenwerken? 
Met de aanpak van onderzoekend veranderen (Appreciative 
Inquiry) is in Dieze en Indische Buurt ingezet op behoeften 
en kwaliteiten van ouders en is de leefwereld van ouders en 
jonge kinderen zo goed mogelijk betrokken in het project. 
Vervolgens blijkt uit het onderzoek dat ouders in de wijk 
behoefte hebben aan onderling contact dat laagdrempelig kan 
ontstaan vanuit activiteiten voor kinderen en ouders samen. 
De interviewgesprekken laten zien dat informele steun aan 
ouders door andere ouders als waardevol wordt ervaren. 
Ouders in de wijk zijn laagdrempelig en kunnen daarmee een 
verbindende functie hebben in het sociaal-maatschappelijk 
domein. Luisteren, begrip tonen, serieus nemen en niet 
belerend zijn vinden ouders belangrijk. Er wordt door ouders 
een geruststellende werking ervaren in de onderlinge 
contacten vanwege de herkenbaarheid van gedragingen van 
kinderen of andere ouders zorgen voor geruststelling doordat 
ze benadrukken dat bepaalde gedragingen van kinderen bij 
een fase kunnen horen.   

In de samenwerking met professionals is de wens om aan te 
sluiten bij wat nodig is gezien de behoeften en de al bestaande 
voorzieningen en initiatieven in de wijk. Wat betreft de 
houding bij het ontmoeten moet het gaan om informeel, 
luisteren, serieus nemen en een positieve focus. Ouders 
zoeken in de samenwerking met professionals naar warmte, 
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positiviteit, enthousiasme en gelijkwaardigheid in het contact. 
Iedere professional brengt zijn eigen mix aan persoonlijke 
en professionele kwaliteiten, normen en waarden mee in 
zijn werk met ouders en jonge kinderen. Ouders hebben 
waardering voor professionals die in de samenwerking gericht 
zijn op positieve aspecten en op meerdere leefdomeinen, die 
procedures wat meer los kunnen laten, die vaardig zijn om de 
‘echte’ vraag van ouders met hen te bespreken en zo mogelijk 
er een positieve wending aan kunnen geven en samen te 
bespreken welk hulp nodig kan zijn. Samenwerken vraagt 
duurzaam investeren in relaties, het delen van ervaringen, 
het opbouwen van vertrouwen en het ontwikkelen van een 
gezamenlijke visie op het vraagstuk wat speelt bij ouders en 
jonge kinderen in de wijk.

Ouders en professionals benoemen verder dat er in de wijk 
nog meer activiteiten mogen ontstaan voor ouders en jonge 
kinderen (in de leeftijd van 0-4 jaar). Er is dan vaak nog geen 
netwerk van een basisschool en ouders met jonge kinderen 
zijn wat meer op zichzelf aangewezen, zeker als je mensen uit 
de buurt niet goed kent en familie niet beschikbaar is. 

Deelvraag 3: Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor 
nodig en welke rol van professionals past daarbij? 
Uit de bijeenkomsten van het leernetwerk en uit de interviews 
komen de volgende elementen naar voren die ouders en 
professionals belangrijk vinden in een pedagogische visie: 
• kinderen zijn verbonden met hun ouders, familie, 

leerkrachten/pedagogisch medewerkers en met de buurt;
• kinderen hebben positieve en betekenisvolle interacties 

nodig om zich te kunnen ontwikkelen; 
• kinderen komen tot hun recht in een veilige en prettige 

omgeving waar ruimte is voor ontwikkeling;
• kinderen krijgen al spelend impulsen voor de 

taalontwikkeling;
• oog hebben voor behoeften en tempo van kinderen en 

ouders is van belang omdat zowel kinderen als ouders van 
elkaar verschillen. 

Over de rol van professionals komt naar voren dat het 
belangrijk is om:
• met ouders en kinderen vertrouwen op te bouwen door 

in de relatie goed te luisteren, betrokken te zijn, begrip te 
tonen en hen serieus nemen;

• altijd te kijken naar sterke kanten, vertrouwen uitstralen 

en zowel ouders en kinderen laten ervaren dat ze hun 
eigen gewenste activiteiten tot uitdrukking kunnen 
brengen. 

• mee te bewegen met behoeften en tempo van ouders en 
kinderen. Professionals die goed kunnen meebewegen 
en kunnen omgaan met de competentiebehoefte 
van ouders en kinderen vinden een evenwicht tussen 
onder- en overvragen. En stemmen daarmee hun 
ondersteuning goed af op wat van belang is voor welzijn 
en psychologische groei van ouders en kinderen (Deci & 
Ryan, 2000);

• gericht te zijn op de kracht van samenwerken met ouders. 
Samenwerking met ouders is maatwerk en een goede 
samenwerking draagt bij aan de mate waarin ouders 
regie ervaren over hun leven. Door met ouders samen te 
werken kan de ondersteuning in het opvoeden van hun 
jonge kind op meerdere leefgebieden vorm krijgen en 
aansluiten. Juist als de verschillen tussen bijvoorbeeld 
school en thuis groter zijn, is afstemming tussen deze 
beide leefgebieden voor kinderen extra belangrijk. 

Iedere professional heeft voor het opbouwen van een 
samenwerking met ouders faciliteiten nodig, zoals collega’s 
om mee te sparren, tijd voor goede voorbereiding en reflectie. 
Het organiseren van een kansrijk samenwerkingsproces blijft 
een gezamenlijke zoektocht met oog voor ambitie, relaties en 
belangen.  

Deelvraag 4: Welke veelbelovende activiteiten kunnen 
uitgebouwd worden die voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterken? 
Uit het onderzoek blijkt dat ontmoetingsactiviteiten die
 zich richten op ouders met jonge kinderen waardevol
 zijn. Ouders uit de wijk komen samen met kinderen voor 
een leuke activiteit en daar kan vervolgens contact met 
andere ouders ontstaan. Het gaat dan ook om plekken in 
de wijk waar ouders op laagdrempelige wijze kunnen 
binnenlopen om koffie te drinken, te praten en/of vragen 
te stellen en waar tegelijk ook activiteiten voor kinderen 
plaatsvinden. Deze ontmoetingsactiviteiten dragen bij aan 
het vergroten van sociale steun onder ouders met jonge 
kinderen. De mogelijkheid die ouders hebben om te 
sparren met andere ouders en terug te kunnen vallen op
 anderen (emotionele steun) stellen ouders op prijs in de 
ontmoetingsactiviteiten. Dat geeft aan dat activiteiten die 
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ontmoeting tussen ouders stimuleren, aansluiten bij de 
behoefte van ouders aan emotionele steun bij ouderschap 
en opvoeding. De ontmoetingsactiviteiten stimuleren ook 
het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen. De 
vaak leuke, ontspannende en positieve interacties tijdens de 
activiteiten kunnen helpen om verschillen te accepteren. Ook 
kan aandacht zijn voor specifieke behoeften en vragen van 
migrantenouders.

Zowel professionals als de ouders (vrijwilligers) kunnen 
activiteiten organiseren. In lijn met de gedachte van de 
pedagogisch civil society kan gezocht worden naar een 
samenspel tussen professionals en (vrijwillige) actieve ouders 
die in de wijk activiteiten willen organiseren.

5.3.2. Aanbevelingen
Eerste aanbeveling: ouders nog meer centrale rol in de wijk
Uit het onderzoek blijkt dat informele steun aan ouders 
door andere ouders als waardevol wordt ervaren doordat 
bijvoorbeeld sprake is van herkenning en er ook een 
geruststellende kijk wordt geboden op kwesties in de 
opvoeding. Ouders uit de wijk zijn laagdrempelig en kunnen zo 
een verbindende functie hebben. Daarom is een aanbeveling 
om ouders een nog centralere rol te geven in het proces. 
Het versterken van het gewone leven voor ouders met jonge 
kinderen is gebaat bij samenwerking en dialoog met ouders 
die zich actief willen inzetten voor anderen. Ouders kunnen 
bijvoorbeeld zelf een rol hebben in de organisatie van een 
activiteit voor jonge kinderen in de wijk. Daarmee wordt de 
pedagogische basisinfrastructuur in de wijk verder versterkt 
omdat ingezet wordt op een positieve en gelijkwaardige relatie 
met ouders en op het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen vanuit een houding van partnerschap. Ouders zullen 
zich hierdoor gesteund voelen in hun ouderrol en ervaren een 
gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor de kinderen. 
Een manier om hieraan te werken is door meer vrijwillige 
ouders toe te voegen aan het OntMOED-Netwerk.

Ook kan bij het versterken van de sociale samenhang 
gebruik gemaakt worden van de ‘contactladder’. Deze biedt 
handvatten voor het versterken van de pedagogisch civil 
society. Daarnaast kan met de ‘contactladder’ gekeken worden 
wat ervoor nodig is om te zorgen dat alle ouders uit de wijk 
toegang hebben tot steun van medeopvoeders. Hierbij kan 
specifiek aandacht zijn voor migrantenouders. 

Tweede aanbeveling: ontmoetingsactiviteiten die inspelen op 
verschillende soorten sociale steun
Om onderlinge steun tussen ouders te vergroten is het aan te 
bevelen om met de ontmoetingsactiviteiten in te spelen op 
de verschillende soorten sociale steun. Laat de inhoud van de 
activiteiten variëren en aansluiten bij behoeften van ouders 
aan bepaalde soorten (sociale) steun. Ouders gaven aan 
behoefte te hebben aan een activiteit die het samenspelen 
en het bevorderen van de (taal)ontwikkeling tot doel hebben. 
Tegelijk is er behoefte aan activiteiten met als doel om te 
kunnen sparren en het delen van ervaringen tijdens het 
ontmoeten. Hoewel minder duidelijk uit het onderzoek naar 
voren kwam, kan nog gedacht worden aan een activiteit met 
een informatieve functie; bijvoorbeeld opvoedinformatie 
door een professional over gezondheid en voeding of over het 
bevorderen van sociaal gedrag van kinderen.

Het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen in de 
wijk leidt niet vanzelf tot het bereiken van diverse ouders die 
elkaar met enige regelmaat op een centrale plaats in de wijk 
kunnen ontmoeten. Dit aandachtspunt is verwerkt in de vorige 
aanbeveling en krijgt ook een plek in de volgende aanbeveling.  

Derde aanbeveling: een volgende stap zetten in de (netwerk)
samenwerking
In de afgelopen twee jaar is door ouders van jonge kinderen 
en betrokken professionals ingezet op het formuleren van een 
gezamenlijke pedagogische visie en op het bevorderen van 
samenwerking onderling. Dit heeft geleid tot het tot stand 
komen van een pedagogische visie die inzet op de kwaliteit 
van alle interacties die van belang zijn voor de ontwikkeling 
van kinderen. Het heeft geleid tot de opzet van een OntMOED-
Netwerk van waaruit ontmoetingsactiviteiten worden 
georganiseerd. Ook weten verschillende professionals (en hun 
organisaties) rondom het jonge kind elkaar goed te vinden. Uit 
dit onderzoek bleek verder dat, om de samenwerking verder 
te brengen, er nog meer inhoudelijk en praktische afstemming 
nodig is. 

Hierbij kan een aanbeveling zijn om in een integraal 
pedagogisch wijkplan aan te geven hoe de verschillende 
organisaties op het gebied van onderwijs, opvang, sport, 
preventie en zorg en welzijn samenwerken vanuit een 
gezamenlijke pedagogische visie. In een integraal pedagogisch 
wijkplan kan ook de samenhang tussen de initiatieven 
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beschreven worden; welke initiatieven kunnen worden 
versterkt, welke (nieuwe) initiatieven zijn nodig, welke 
verbindingen tussen partijen spelen daarbij een rol en welke 
vormen van preventie dragen bij aan het versterken van 
het gewone leven voor ouders en jonge kinderen. Het kan 
zinvol zijn om een onderscheid te maken tussen de basis 
en preventie; dit zorgt voor een focus. Met betrekking tot 
het versterken van de basis kan het gaan over thema’s als 
ontmoeting, veiligheid en gezondheid. En bij preventie kunnen 
professionals en ouders op basis van ervaringen en data met 
elkaar in gesprek over behoeften die er zijn in de wijk. Op 
grond daarvan kan men prioriteiten stellen voor bepaalde 
preventieve interventies.

Vierde aanbeveling: een lerende beweging in gang houden
Bij een vraagstuk als het versterken van het gewone leven voor 
ouders en jonge past een lerende manier van werken. Een 
aanbeveling is dan ook om het samen leren in een leernetwerk 
te blijven stimuleren. Zorg voor een samenwerkingsverband 
van circa vijf tot vijftien personen vanuit verschillende 
perspectieven (ouders en organisaties op het gebied van 
onderwijs, opvang, zorg en welzijn), die werken aan het 
vraagstuk in de wijk. Zorg voor ruimte om te experimenteren, 
en zorg dat succesvolle strategieën worden versterkt en 
uitgewerkt en dat veelbelovende ideeën worden geborgd.
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Hoofdstuk 6 - Onderzoeksresultaten per wijk: 
Stadhagen
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Dit hoofdstuk bevat een korte omschrijving van de wijk, 
de procesopbrengsten en resultaten uit de enquête en 
diepte interviews, met ouders en professionals, van de wijk 
Stadshagen. Eerst wordt in paragraaf 6.1 beschreven wat de 
procesmati ge opbrengsten waren van het onderzoek – hoe 
verliep het proces van ‘Appreciati ve Inquiry’, wat gebeurde er 
in elke fase? Daarna wordt in paragraaf 6.2 beschreven wat de 
opbrengsten waren van de evaluati eve onderzoeksvormen.

6.1. Procesopbrengsten 
6.1.1 Appreciati ve Inquiry
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is in het project Wijkgericht 
werken rondom het jonge kind gebruik gemaakt van 
procesmati ge en evaluati eve onderzoeksvormen, waarbij 
Appreciati ve Inquiry is ingezet. Met deze methode wordt 
op een onderzoekende manier een verandering op gang 
gebracht, waarbij het gaat om het veranderproces zelf en om 
het gezamenlijk leren en ontwikkelen. In het project is gebruik 
gemaakt van de fasen Appreciati ve Inquiry, zoals beschreven 
door Tjepkema et al. (2016), zie ook paragraaf 4.2. Aan de 
hand van deze fasen wordt het ontwikkel - en leerproces van 
het leernetwerk van de wijk Stadshagen beschreven.

De defi nefase was gericht op het formuleren van een 
positi ef kernthema voor de wijk. In deze eerste verkennende 
bijeenkomst stonden twee vragen centraal. In de eerste 
plaats de vraag “waar draait het eigenlijk om in de wijk 
Stadshagen?” of anders gesteld “Waar willen jullie over 
twee jaar meer van?”. In deze bijeenkomst is met de kern 
van de leergemeenschap -  een professional, een ouder, een 
onderzoeker (trio Stadshagen) - en een professional uit het 
begeleidingsteam van het project gezocht naar antwoorden op 
deze vragen. Er zijn verschillende thema’s aan de orde geweest 
in deze bijeenkomst. In de eerste plaats is er gesproken over 
de communicati e tussen ouders en professionals, ervaring met 
betrekking tot de communicati e is wisselend. 

Daarnaast is er in de defi nefase gesproken over de opbouw 
en samenstelling van de wijk. Zie ook fi guur 6.1. Hierbij 
werd opgemerkt dat de wijk, door de gemeente, getypeerd 
wordt als een wijk waarin ‘kind en carrière’ de burgers van 
Stadshagen omschrijft . Als aanvulling op dit punt werd 
aangegeven dat de ervaring (van professionals) is dat ouders 

zelf de regie nemen als gewenste ondersteuning niet geboden 
kan worden. Ouders organiseren dan zelf de gewenste 
hulp. Daarnaast woont er ook een groep burgers in de wijk 
Stadshagen die het minder goed redt en moeite heeft  met het 
formuleren van een hulpvraag. Door de professionals wordt 
opgemerkt dat er een tendens lijkt te zijn dat wanneer dingen 
niet goed lopen in de opvoeding, de onvolkomenheden bij 
het kind ‘gefi xt’ moet worden door professionele hulp. De 
vraag wordt gesteld wat dit betekent voor het normaliseren 
van uitdagende aspecten in de opvoeding en het niet alti jd 
vlekkeloos verlopen van de ontwikkeling van kinderen. Kijkend 
naar de wens om te normaliseren, wordt de vraag gesteld 
of je het kind gaat ‘fi xen’ of dat er ook ruimte is om naar de 
context kijken. Het kijken naar de context (relati e ouder-kind, 
klassensituati e), ligt gevoelig. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
opbouwen van een werkrelati e tussen professional en ouder 
noodzakelijk is. Het beeld heerst dat het krijgen van kinderen 
leuk en mooi is, het perfecte plaatje, terwijl je als ouder ook 
voor minder leuke uitdagingen kan komen te staan. De wens 
is dat het weer normaal wordt om te bespreken dat opvoeden 
niet alti jd leuk en makkelijk is, dat Stadshagen een community 
wordt waarin ouders met kinderen met elkaar leren dat 
er niet voor alles hulp ingezet hoeft  te worden, maar dat 
ouders bij elkaar kunnen aankloppen voor hulp of raad. Het 
voorlopige kernthema wat hieruit is gefi lterd is: “Versterken 
van netwerken van ouders met jonge kinderen waarbinnen 
informeel opvoedingsvragen besproken en gedeeld kunnen 
worden.”

Het achterliggende idee is dat door het versterken van 
netwerken van ouders van jonge kinderen, er onderlinge 
verbondenheid en contact ontstaat met ouders in vergelijkbare 
situati es, waarbij het herkennen en erkennen van ervaringen 
met het opvoeden van jonge kinderen laagdrempelig met 
elkaar gedeeld kan worden. Hierbij werden verschillende 
aandachtspunten genoemd voor het verder uitwerken en 
onderzoeken van de mogelijkheden:
• Kijken naar mogelijkheden om het netwerk te koppelen 

aan een organisati e/ groep die al bekend is. Dit 
aandachtspunt sluit aan bij één van de uitgangspunten 
van Appreciati ve Inquiry.

• Het initi ati ef/ het netwerk moet voorzien in een 
ontspannen moment waar kinderen acti ef bezig kunnen 
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zijn en ouders gelegenheid hebben om met elkaar te 
praten. Dit biedt ouders en kinderen de gelegenheid om 
contacten op te bouwen. 

• Met betrekking tot het aanbieden wordt aangegeven 
dat het belangrijk is dat er variëteit is in activiteiten en 
dat er ook activiteiten worden aangeboden waar een 
leerelement in zit omdat dit mogelijk meer passend is bij 
de wijk Stadshagen.

• Voor het vormen van een netwerk is het belangrijk dat 
het een blijvend netwerk is tijdens het opgroeien. Als 
voorbeeld wordt Centering Pregnancy en Centering 
Parenting genoemd.

• Vertrouwdheid en continuïteit zijn eveneens belangrijke 
aandachtspunten bij het verder vormgeven van het 
initiatief.

De tweede vraag die gesteld is tijdens de definefase is welke 
professionals uit de wijk Stadshagen zeker betrokken moeten 
worden bij het verder ontwikkelen van het initiatief. Aan de 
hand van deze brainstorm zijn er meerdere professionals 
en organisaties uit de wijk Stadshagen genoemd, zoals de 
GGD, een professional uit het Domein kinderopvang, een 
verloskundige, het Sociaal wijkteam, Travers, een professional 
van één van de scholen in Stadshagen, Homestart en nog een 
ouder. Opvallend is dat veel organisaties, die deel uitmaken 
van het ‘Netwerk Jonge Kind’, bij de deelnemende ouder 
niet bekend zijn. In de loop van het project is een bestaande 
website versterkt met een overzichtelijke en aantrekkelijke 
weergave van alle initiatieven gericht op ouder en kind, in 
samenwerking met andere wijken. Zie par. 8.1.2.

Na de bijeenkomst zijn verschillende professionals( door 
de procesbegeleider) en ouders (via Next, een platform 
voor buren) benaderd met de vraag deel te nemen aan het 
leernetwerk Stadshagen om in gezamenlijkheid het doel: 
”veelbelovende initiatieven in Stadshagen, die ondersteunend 
zijn bij het versterken van het gewone leven van ouders van 
jonge kinderen en aansluiten bij het kernthema Versterken 
van netwerken van ouders van het jonge kind op te zoeken, 
te bespreken, door te ontwikkelen en uit te voeren” te 
verwezenlijken.

Daarnaast zijn er specifieke kenmerken van de wijk Stadshagen 
in beeld gebracht door het verzamelen van demografische 
gegevens. Enkele gegevens bevestigen het beeld wat 

professionals tijdens de definefase schetsen van de wijk 
Stadshagen.  

De gegevens en data in figuur 6.1 geven een beeld van enkele 
kenmerken van de wijk Stadshagen. Kenmerken die het beeld 
bevestigde wat professionals in een eerder stadium van de 
definefase geschetst hebben, namelijk dat Stadshagen een 
wijk is waar veel gezinnen met kinderen wonen. Daarnaast is 
tijdens de definefase het document  Van getallen naar (ver)
gezichten (Gemeente Zwolle, z.d.) doorgenomen om een 
zo volledig mogelijk beeld van Stadshagen te hebben als 
leernetwerk. In dit document wordt Stadshagen eveneens 
getypeerd als een wijk die hard groeit, met name door jonge 
gezinnen met kinderen. Hierbij wordt aangegeven dat deze 
groep een druk bestaan heeft met opvoeding en werk. Als 
gevolg van het veelal drukke leven ontbreekt het hen aan tijd 
om contacten te leggen in de eigen buurt. Hiermee staat de 
sociale cohesie in Stadshagen onder druk. Eén van de doelen 
van de wijk is het versterken van de sociale cohesie, omdat 
dit doorwerkt in de waardering van de eigen omgeving, het 
onderling vertrouwen, en het vormen van een eerste vangnet 
indien hulp gewenst is. Hierbij wordt aangegeven dat dit vorm 
gegeven gaat worden door huishoudens meer te betrekken 
bij ontwikkelingen in de wijk, het verbreden van de functies 
van voorzieningen, zodat ze meer doelgroepen aanspreken 
en waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. Dit is één van de 
wijkopdrachten, er zijn meer wijkopdrachten voor Stadshagen 
maar die vallen buiten de scoop van dit onderzoek (Gemeente 
Zwolle, z.d.). 

Mooi om op te merken is dat de voor de wijk Stadshagen 
geformuleerde wijkopdracht aansluit bij het kernthema, 
wat door ouders en professionals in het leernetwerk van 
Stadshagen is geformuleerd.

Vanuit het kernthema is in de discoverfase gezocht naar best 
practices. Welke succesverhalen zijn er en welke factoren 
dragen eraan bij dat het een succes is (sterktes). Wat kunnen 
we hiervan leren en meenemen bij de ontwikkeling van 
initiatieven in Stadshagen. In deze fase is het kernthema verder 
aangescherpt en als volgt geformuleerd: “Versterking van 
netwerken van ouders van het jonge kind”. Hierbij moet het 
vinden van herkenning, het hebben van contact met ouders in 
dezelfde levensfase centraal staan en kunnen opvoedvragen 
een plaatst krijgen. Verbinding met ouders van jonge kinderen 
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Kenmerken van de wijk Stadshagen

Stadshagen maakt, naast Westenholte en Spoolde, 
onderdeel uit van stadsdeel Zwolle West. Stadshagen 
is een vinexwijk, bestaat sinds 1995 en is nog steeds in 
ontwikkeling. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen (grafi ek 1).

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafi ek (grafi ek 2) is 
het grootste deel van de populati e van Stadshagen 45 
jaar of jonger (67%). Het merendeel van de inwoners van 
Stadshagen heeft  een autochtone achtergrond (81,59% in 

2021), alhoewel er in vergelijking met 2013 wel een lichte 
toename is van inwoners met een migrati eachtergrond, van 
15,7% in 2013 naar 18,4% in 2021. Het opleidingsniveau 
van de inwoners van Stadshagen (van 15 jaar en ouder), is 
met name van middelbaar (37,9%) en hoog (39,6%) niveau. 
Opvallend is dat het percentage huishoudens met kinderen 
in Stadshagen hoger is dan het gemiddelde in Zwolle en 
Nederland (htt ps://allecijfers.nl/wijk/wijk-22-stadshagen-
zwolle/).

Grafi ek 1 Aantal inwoners van de wijk 
stadshagen. Bron: htt ps://allecijfers.nl/wijk/
wijk-22-stadshagen-zwolle

Grafi ek 2 Inwoners naar leeft ijd – wijk 
stadshagen. Bron: htt ps://allecijfers.nl/wijk/
wijk-22-stadshagen-zwolle/

Figuur 6.1. Beschrijving van enkele kenmerken van de wijk Stadshagen
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is van belang, maar ook het verbonden zijn met bijvoorbeeld 
opa’s, oma’s en professionals kan een aspect zijn. Hierbij 
moet informeel contact gewaarborgd worden. Er worden 
meerdere initiatieven genoemd die mogelijkheden bieden 
voor laagdrempelig contact tussen ouders (en professionals). 
Initiatieven als Centering Pregnancy, Kids-beweegroute van 
het Zonnehuis, de Stadshoeve met een voorleesmorgen voor 
peuters en een wandelgroep voor moeders die net bevallen 
zijn. Opnieuw wordt benadrukt dat ontmoeting met ouders 
gekoppeld moet zijn met een activiteit voor kinderen, dit werkt 
drempelverlagend. Daarnaast komt opnieuw aan de orde dat 
vindbaarheid en bekendheid van activiteiten en hulpbronnen 
voor ouders goed moet zijn. Vindbaarheid van activiteiten en 
het aangaan van verbindingen met andere ouders en hiermee 
je netwerk vergroten zijn aspecten die terugkomen in de 
pedagogische visie van Stadshagen. In de discover fase wordt 
gezocht naar verbinding met professionals uit verschillende 
domeinen welke betrokken zijn bij jonge kinderen om 
gezamenlijk, in het leernetwerk, aan de slag te gaan met het 
kernthema van Stadshagen. Daarnaast wordt in deze fase 
verder op zoek gegaan naar bestaande initiatieven “de parels 
van Stadshagen”. Er is een factsheet gemaakt om burgers en 
professionals te informeren over het project.

Ter voorbereiding op de dreamfase is er door het trio van 
Stadshagen een droom voor Stadshagen geformuleerd, welke 
visueel is weer gegeven in figuur 6.2.

In de dreamfase is het leernetwerk verrijkt met professionals 
uit verschillende domeinen, welke betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van en zorg voor jonge kinderen en hun ouders. 
Naast de professionals hebben in deze fase ook een tweetal 
ouders aangegeven te willen participeren in het leernetwerk. 
In de bijeenkomst gerelateerd aan de dreamfase is aan het 
leernetwerk de droom en het kernthema gepresenteerd. 
Met de verschillende (nieuwe) netwerkleden zijn er inzichten 
en ervaringen gedeeld en nieuwe ideeën gegenereerd met 
betrekking tot het kernthema. Verschillende professionals zien 
in de dagelijkse praktijk terug dat ouders wel vragen hebben, 
maar die niet altijd stellen aan (betrokken) professionals. De 
vraag die dit oproept bij professionals is wat de reden is dat 
vragen niet gesteld worden. Mogelijke redenen, welke door 
professionals worden genoemd, zijn onder andere schaamte, 
niet passend bij het beeld dat ouderschap mooi en leuk is 
en de kwetsbaarheid van ouderschap. Daarnaast wordt door 

een professional aangeven dat het hebben van een netwerk 
hierin wel een rol lijkt te spelen. Als een ouder aangeeft geen 
netwerk te hebben, heeft de professional in die gevallen 
weleens wat vaker contact. Het niet stellen van (opvoed) 
vragen is onderliggend aan de droom voor Stadshagen. 

Zoals aangegeven leeft het idee dat er vragen zijn maar dat 
die niet altijd (op tijd) gesteld worden. Als vragen niet bij 
de professional gesteld worden, zou het wenselijk zijn dat 
ouders de vragen die ze hebben wel stellen aan ouders binnen 
een eigen netwerk. Door een ouder van het netwerk wordt 
aangeven dat wanneer je geen netwerk hebt het lastig is om 
te weten bij wie en waar je, je vragen als ouder kan stellen. 
Een ouder geeft aan dat Centering Pregnancy ertoe heeft 
bijgedragen dat zij andere (bijna) ouders heeft ontmoet. Er is 
een (app)groep ontstaan waar laagdrempelig vragen gesteld 
en ervaringen gedeeld werden. Ontmoeting, contacten leggen 
met andere ouders in een laagdrempelige setting zijn aspecten 
die steeds weer terugkomen. Verschillende initiatieven en 
locaties worden genoemd als goede, laagdrempelige en 
kindvriendelijke ontmoetingsplekken. Met initiatieven als 
Mens&Kinders, de Stadshoeve en Kids & Koffie. De wens is dat 
er ook een dergelijke laagdrempelige ontmoetingsplek komt in 
Stadshagen, waarbij de volgende uitgangspunten van belang 
zijn:
• Laagdrempelig en goed bereikbare locatie (ook met 

openbaar vervoer). 
• Bekostiging, bij voorkeur kost het voor deelnemers niets.
• Toegankelijk voor verschillende doelgroepen (rekening 

houdend met SES en culturele achtergrond).

Geconcludeerd wordt dat het thema “versterken van het 
netwerk” wordt herkend als passend voor Stadshagen en 
dat het realiseren van een ontmoetingsplek in Stadshagen 
wenselijk is. Hierbij blijft de vraag terugkomen waar de 
behoefte van ouders ligt en wat maakt dat vragen die er zijn 
rondom de zorg en opvoeding van kinderen niet of laat gesteld 
worden. Om die reden is er een enquêtes verspreidt onder 
ouders van de verschillende deelnemende wijken. Een ouder 
is betrokken geweest bij het formuleren van de vragen, dit 
heeft erin geresulteerd dat de vraagstelling meer aansluit bij 
doelgroep en er minder gebruik gemaakt is van vakjargon. De 
resultaten van de enquête worden weergegeven in paragraaf 
6.2.2.
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Figuur 6.2 Droom voor Stadshagen
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In de designfase zijn op basis van input van de professionals 
ti jdens de bijeenkomsten en op basis van de uitkomsten van 
de enquête drie initi ati even gefi lterd, namelijk:
1. Ontmoeti ngsplek/ Ouder café
2. Acti viteiten met ouder en kind
3. In beeld brengen/ vergroten vindbaarheid van al 

aanwezige acti viteiten.

In de voorbereiding op de bijeenkomst t.b.v. de designfase is 
door het trio van Stadshagen een werkvorm uitgezocht om 
samen met het leernetwerk een “prototype” te ontwikkelen 
van de droom voor Stadshagen. Er is ervoor gekozen om de 
World-café methode toe te passen. Deze methode is een 
eenvoudige maar eff ecti eve manier om de dialoog in grotere 
groepen te faciliteren en is ondersteunend bij het opzett en 
van oplossingsrichti ngen (Eelderink,2020). De verschillende 
veelbelovende initi ati even waaraan gedacht wordt om het 
gewone leven te versterken in de wijk Stadshagen worden aan 
de hand van een aantal aspecten besproken zie fi guur 6.3.

Het leernetwerk is in verschillende kleinere subgroepen 
met elkaar gaan brainstormen over de geformuleerde 
oplossingsrichti ngen aan de hand van de aspecten uit fi guur 
6.3. Er zijn 3 rondes gehouden waardoor elke deelnemer 
in de gelegenheid is gesteld om zijn of haar ideeën over de 
verschillende “dromen” te delen. De resultaten zijn verzameld 
en verwerkt. Tijdens de bijeenkomst t.b.v. de designfase waren 

er helaas een beperkt aantal ouders aanwezig. Om die reden 
is besloten om nog een aparte ouderavond te realiseren. Ook 
op die avond was er helaas maar 1 ouder die gehoor gegeven 
heeft  aan de uitnodiging. Omdat het als wenselijk werd 
gezien dat meer ouders input gaven zijn er invulformulieren 
rondgestuurd aan ouders om extra input te genereren voor 
het verder vorm geven van de droom voor Stadshagen. 
Onderstaand een quote n.a.v. het versturen van een email naar 
ouders met het verzoek om informati e:

‘Ik heb het er nog met wat vriendinnen (ook Stadshagenaren) 
over gehad. Zij kwamen eigenlijk met dezelfde punten als die 
we op de avond besproken hebben. Er mist een locati e als 
Mens&Kinders waar je ongedwongen met andere ouders kan 
kletsen en contacten kan opdoen. Ook gaven zij aan dat je 
netwerk groter wordt, hoe ouder je kind wordt dus dat het ook 
goed is om te richten op de ‘nieuwe’ ouder. Dat merk ik zelf 
ook. Mijn netwerk is nu groter dan toen mijn dochter een baby 
was. Terwijl ik toen die contacten meer nodig had op ‘mentaal’ 
vlak (even van andere moeders horen dat zij het ook wel eens 
zwaar hebben met hun baby bijv), dan dat ik dat nu heb’.

Na het verzamelen van de verschillende ideeën, belangrijke 
voorwaarden en mogelijke locati es voor een ontmoeti ngsplek 
is de droom voor Stadshagen in de desti ny fase verder 
vormgegeven.

1
2
3

Figuur 6.3. Werkvorm designfase
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In de bijeenkomst gericht op de desti nyfase is de 
informati e, opgehaald uit de verschillende bijeenkomsten 
en informati ebronnen, besproken. Er zijn nog 2 leden 
aangesloten bij de leergemeenschap. Zij zijn beheerders van 
een ouderplatf orm en hebben ervaring met het organiseren 
van ontmoeti ngsochtenden. In de bijeenkomst is een 
projectgroep geformeerd die concreet handen en voeten gaat 
geven aan de droom voor Stadshagen. Met de projectgroep 
is er een projectplan opgesteld. En zijn er contacten gelegd 
met beheerders van verschillende locati es om mogelijkheden 
tot samenwerken te verkennen. In één van de bijeenkomsten 
is vastgesteld dat het initi ati ef Koffi  e en Koters gaat heten. 
Aan de hand van het projectplan zijn er stappen ondernomen 
en zijn de eerste data gepland. Via verschillend kanalen 
zijn ouders op de hoogte gebracht van het initi ati ef. Er is 
bekendheid gegenereerd door middel van het verspreiden van 
fl yers in de buurt en via de professionals van het leernetwerk. 
Professionals verstuurden informati e naar ouders of plaatsen 
een bericht in de nieuwsbrief. Daarnaast is er gebruik gemaakt 
van social media (Instagram) en Next (buurtapp). Op deze 
wijze was het mogelijk om meer bekendheid te generen 
voor het initi ati ef. Gedurende het project hebben er 6 Koffi  e 
en Koters ontmoeti ngsmorgens plaatsgevonden bij CSV ’28 
(voetbalclub Zwolle). Deelnemers van Philazon (dagbesteding 
voor burgers met een beperking) verzorgden de catering. 
Vanwege Covid konden niet alle bijeenkomsten doorgaan. 
Door de projectgroep is er besloten om een tweetal online 
bijeenkomsten te organiseren met interessante thema’s om op 
die manier te proberen verbinding te houden met de moeders 
die al deelgenomen hadden aan Koffi  e en Koters. In de desti ny 
fase is er na elke bijeenkomst geëvalueerd en zijn er, indien 
nodig, aanpassingen gedaan. Tevens is er gekeken op welke 
wijze het initi ati ef Koffi  e en Koters geborgd kan worden na 
afronding van het project. Het is mogelijk gebleken dat Koffi  e 
en Koters onder de vlag van Travers verder gaat en inmiddels 
zijn er een viertal moeders betrokken, die samen met een 
professional van Travers, Koffi  e en Koters gaan voortzett en.

6.1.2 Pedagogische visie Stadshagen
De droom voor Stadshagen is “Versterking van netwerken 
van ouders van het jonge kind” om het normale leven te 
versterken. Het hebben van een vangnet, een netwerk, is van 
belang. Het is helpend wanneer je, als (jonge) ouders, een 
netwerk van familie, vrienden, buurtgenoten, andere ouders 
en professionals hebt waar je op terug kan vallen als je vragen 

of prakti sche hulp nodig hebt. Een oud Afrikaans gezegde 
verwoordt het mooi: “It takes a village to raise a child”. Dit 
sluit zowel aan bij het belang van het versterken van de 
pedagogische civil society (NJI), als ook bij het thema van de 
wijk Stadshagen. Boven de pedagogische visie staat dan ook: 
“Opvoeden doe je samen!”. In fi guur 6.4 wordt de visie meer 
geconcreti seerd.

Figuur 6.4. Pedagogische visie voor en door Stadshagen
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6.2 Evaluatieve onderzoeksopbrengsten
6.2.1 Participerend observaties 
Tijdens de bijeenkomsten van Koffie en Koters is er 
geobserveerd en geëvalueerd door de projectgroep en de 
onderzoeker. Merkbaar was dat het voor moeders een stap 
is om alleen met hun kindje binnen te stappen bij Koffie en 
Koters. Er is behoefte aan contact met andere ouders, maar 
het is ook spannend om alleen bij Koffie en Koters binnen te 
stappen. Een bekend gezicht die je verwelkomt lijkt wenselijk.
Eén van de ouders gaf aan nieuw te zijn in de wijk en graag 
contact wil met andere ouders in de buurt. Een andere ouder 
gaf aan zich wel eens eenzaam te voelen omdat familie ver 
weg woont. Koffie en Koters was een welkome afleiding om 
met de kinderen naartoe te gaan. 

Het aanbieden van activiteiten, zoals Zoë zingt, babybootcamp, 
in gesprek over peutergedrag, kleding ruilen en muziek, is 
aantrekkelijk voor ouders. Zoals eerder aangegeven komen 
ouders soms speciaal voor de activiteit.
Activiteiten waarbij ouders in beweging komen, zoals 
bijvoorbeeld de kledingruilmorgen, lijken het contact onderling 
te vergemakkelijken. Ook als er koffiegedronken wordt in 
de kring is er onderling contact. De aanwezigheid van een 
stagiaire die speelt met de kinderen lijkt ontspannend te 
werken omdat je dan als ouder even rustig een kop koffie kan 
drinken. 

Bij het thema peutergedrag, werden onderling ervaringen 
gedeeld en werden eigen onzekerheden en ervaringen 
gedeeld. Dit is als helpend ervaren. Dit werd bevestigd door 
een van de ouders waarmee een interview is gehouden.

“Ja, diegene die wat verteld had vanuit het consultatiebureau 
dat was eigenlijk lang niet genoeg. En het ging wel over 
peutergedrag, maar eigenlijk niet echt. En zij had toen 
heel leuk iets voorbereid, maar uhm ik denk dat je een heel 
eind komt met de vraag van de ouders op dat moment. 
En dat is een soort van laagdrempelig spreekuur op het 
consultatiebureau. Want je kan voor het consultatiebureau kan 
je ook bellen en naar binnen lopen en erover in gesprek gaan, 
maar nu kan dat met andere ouders. En in plaats van dat je 
alleen maar het sociaal gewenste utopische antwoord krijgt, 
krijg je ook: oké, maar mijn kinderen zijn ook groot geworden. 
En dat is ook een meerwaarde van uhm, ik ben haar naam 
alweer vergeten, die borstvoedingsconsulente…”.

Het bereiken van verschillende doelgroepen is nog een 
uitdaging. Eén bijeenkomst heeft een medewerker van Travers 
een groep moeders met een andere culturele achtergrond 
meegenomen. Dit heeft er niet in geresulteerd dat zij vaker 
aanwezig zijn geweest bij een bijeenkomst. Koffie en koters 
wordt voornamelijk door moeders bezocht.

Het bereiken van ouders van jonge kinderen is van belang om 
het initiatief te laten werken. Bij navraag aan deelnemende 
ouders kwam naar voren dat zij via verschillende kanalen van 
Koffie en koters hebben gehoord. Hierbij kun je denken aan: 
Instagram, via een andere ouder, via het kinderdagverblijf, 
via de verloskundige, een flyer et cetera. Hierbij waren de 
professionals uit het leernetwerk van waarde.

Vanwege Covid waren er een tweetal online avonden. Hierbij 
werd de interactie door ouders onderling gemist. Er werden 
wel vragen gesteld, maar ouders deelden weinig tot geen 
ervaringen. De online setting gaf de mogelijkheid om ouders 
te voorzien van (specifieke) informatie, maar bood niet de 
mogelijkheid om onderling verbindingen aan te gaan.

Een goede verhouding professionals en ouders is belangrijk. In 
de pilot fase namen er veelal meerdere professionals deel aan 
de bijeenkomsten. Hierdoor ontstond het gevaar dat ouders 
met professionals in gesprek waren en dat de verbinding 
tussen ouders onderling minder aanwezig was.

6.2.2 Uitkomsten internet-enquête
Door 118 ouders/verzorgende van een kind van 0-6 jaar is 
er een start gemaakt met het invullen van de enquête. Niet 
alle ouders hebben de enquête volledig ingevuld. Om die 
reden kunnen aantallen in de grafieken verschillen. In de 
tabellen wordt weergegeven door hoeveel ouders een bepaald 
antwoord is gegeven. Aangezien er bij de verschillende vragen, 
de optie is gegeven om meerdere antwoorden te geven, 
overstijgen de percentages bij elkaar opgeteld de 100%. De 
percentages in de tabellen is het gegeven antwoord.  In figuur 
6.5 is zichtbaar dat 80,9 % van de respondenten moeder van 
een kind van 0-6 jaar is, 20,9 % van de respondenten vader 
van een kind van 0-6 jaar is en 1,7 % van de respondenten 
is verzorgende van een kind van 0-6 jaar. Aangezien de 
percentages samen de 100% overstijgen is het mogelijk een 
enquête door de vader en moeder is ingevuld of dat een ouder 
ook aangegeven heeft de verzorgende te zijn.
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De vraag ”Hoe ziet jouw persoonlijke netwerk eruit? Ik kan 
terugvallen op…” is ingevuld door 113 respondenten. In fi guur 
6.6 is zichtbaar dat de meeste ouders aangeven terug te vallen 
op (schoon)ouders en/of familie/vrienden/kennissen in de 
buurt. Er is ook een deel van de respondenten die niemand 
hebben om op terug te vallen. Bij de categorie “anders 
namelijk” wordt aangegeven dat er bijvoorbeeld alleen 
teruggevallen kan worden op buren omdat familie ver weg 
woont, maar ook dat ze terugvallen op familie en vrienden die 
verder weg wonen of op de kerk. Eén respondent geeft  aan 
alleen bij hoge uitzondering terug te kunnen vallen op ouders 
of zus.

Op de vraag of je als ouder weet waar je antwoord op 
opvoedingsvragen of opvoedingsti ps kan vinden (fi guur 
6.7) geeft  79.6% van de ouders binnen het eigen netwerk 
terecht te kunnen met vragen en 32,4% van de ouders 
geeft  aan (ook) met ander ouders uit de buurt of op school 
over opvoedingsvragen te praten. Het merendeel van de 
ouders maakt (ook) gebruik van internet/ sociale media om 
antwoorden op vragen te vinden. Een deel van de ouders 
(13 %) geeft  (ook) aan wel een aantal organisati es te kennen, 
maar niet alles duidelijk te hebben. Eén respondent geeft  
aan niet te weten waar terecht te kunnen bij vragen. Bij 
de categorie anders geven ouders aan zelf professional te 
zijn en (ook) gebruik te maken van de experti se van hun 
professionele netwerk. Ook leerkrachten en medewerkers 
van de kinderopvang worden geraadpleegd. Er wordt door 
één respondent aangegeven dat het lasti g is om informati e te 
zoeken op internet.

Uit de resultaten van de enquêtevraag gericht op het stellen 
van opvoedingsvragen en het vinden van opvoedti ps is 
gebleken dat ouders vragen stellen aan familie en vrienden en 
aan andere ouders in de buurt. Een vervolgvraag die gesteld is, 
is of ouders (soms) een drempel ervaren om hulp te vragen. In 
fi guur 6.8 wordt zichtbaar het merendeel van de ouders geen 
beperking ervaren. Er zijn ook ouders die wel een drempel 
ervaren. Het antwoord dat het meest ingevuld is, naast dat 
ouders geen beperking ervaren, is dat ze geen hulp vragen om 
dat ouders het liever zelf oplossen. Voor andere drempels zie 
fi guur 6.8. Bij de open antwoorden wordt nog aangegeven dat 
een respondent zich bezwaard voelt hulp te blijven vragen.

Figuur 6.5. Vader, moeder of verzorgende van een kind van 0-6 jaar

Figuur 6.6. Persoonlijk netwerk 

Figuur 6.8. Drempels bij hulp vragen

Figuur 6.7. Opvoedingsvragen
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In fi guur 6.9 is zichtbaar welke initi ati even in de wijk 
Stadshagen bekend zijn bij ouders. Centering pregnancy, 
welpjes zwemmen bij Bubbels Kidsproof (website) zijn 
initi ati even waarvan ouders het meest aangaven deze te 
kennen. Opvallend is dat 14 respondenten aangeven geen van 
de initi ati even te kennen. Tevens is aan ouders gevraagd of 
zij zelf ook nog enkele initi ati even kennen die niet genoemd 
worden. Bij de open antwoorden werden de volgende 
initi ati even nog genoemd. Peutergym sportservice Zwolle, 
peuterballet , mom in balance en doe mee(r) met een boek – 
bij de Stadskamer.

Om na te gaan of de droom van Stadshagen aansluit bij de 
behoeft e van ouders in Stadshagen, is de vraag gesteld waar 
zij, als ouder, behoeft e aan hebben en waar ze aan mee 
zouden willen doen. In fi guur 6.10 is te zien waar ouders 
behoeft e aan hebben. Behoeft en zijn met name gericht op 
acti viteiten voor jonge kinderen, een platf orm waar je mensen 

kan vinden met dezelfde interesses en een online platf orm 
waar initi ati even vermeld worden. Bij de open antwoorden 
werden nog enkele andere “behoeft en” genoemd, namelijk 
een ontmoeti ngsplek/initi ati ef voor hoogbegaafde kinderen 
om ‘peers’ te ontmoeten, ”Een plek voor kinderen die geen 
passend onderwijs hebben en thuiszitt en en het sociale 
aspect van school missen”, nieuwe speeltuinen, meer 
kindvriendelijke horeca (met speelruimte) en nog een locati e 
als de stadshoeve.

Als laatste werd aan respondenten gevraagd of zij kinderen 
of gezinnen kennen die hulp kunnen gebruiken. In fi guur 
6.11 is zichtbaar dat het meest gegeven antwoord is dat 
de respondenten geen gezinnen kennen die hulp kunnen 
gebruiken. Daarnaast is het meest gegeven antwoord 
dat ze mensen kennen die op opvoedkundig gebied hulp 
zouden kunnen gebruiken. Bij de open antwoorden wordt 
genoemd dat ze mensen kennen die hulp kunnen gebruiken 

Figuur 6.9. Initi ati even wijk Stadshagen Figuur 6.10. Behoeft en ouders m.b.t. acti viteiten
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bij thuiszitt ers door gebrek aan passend onderwijs en bij 
verzorging van kinderen.

6.2.3 Resultaten diepte-interviews  
Met behulp van diepte-interviews bij drie ouders en vier 
professionals betrokken bij de wijk Stadshagen wordt 
geprobeerd een beeld te krijgen van hoe ouders en 
professionals aankijken tegen de opvoeding en het versterken 
van het gewone leven voor ouders en jonge kinderen. Tevens 
wordt gevraagd naar ervaringen in de samenwerking tussen 
ouders onderling en met professionals rondom jonge kinderen. 
Onderstaand worden de verschillende thema’s uitgewerkt voor 
zowel de ouders als de professionals.

Belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen 
• Ouders 
Ouders geven aan dat het voor de ontwikkeling van (hun) 
kinderen belangrijk is dat zij liefdevolle ouders en een veilige 
(woon)plek hebben. Ouders die genoeg energie en tools 
hebben om liefdevol met hun kinderen om te gaan. Om 
liefdevol met hun kinderen om te kunnen gaan hebben zij 
stabiliteit en een netwerk nodig.

     Die liefde is er wel, maar die liefde uitdragen en liefdevol 
     met je kind op alles ingaan. Kan alleen als zelf de reserves 
     daarvoor hebt, en de energie, en de tools. (ouder)

Andere aspecten die ouders van belang achten voor een 
goede ontwikkeling van kinderen zijn ruimte om te bewegen, 
het kunnen spelen met andere kinderen, weinig tv-kijken en 
ruimte om nieuwe ervaringen op te doen. 

     Dus dat je je kinderen meeneemt en uhm, ja, verschillende 
     situati es leert ontdekken zeg maar. Hè, dus met andere 
     kinderen spelen, uhm, in een andere omgeving zijn, nieuwe 
    mensen leren kennen. (ouder)

Maar ook ruimte om spelenderwijs te leren, te helpen en 
fouten te mogen maken en leren en ontwikkelen op een 
manier die bij het kind past.

     ..dat ze die ruimte heeft  om te helpen. Met gewoon bakken, 
     of inschenken, nu ook een maand geleden ging ze zelf koffi  e 
     inschenken. En dan denk ik, dat vind ik alleen maar mooi, 
     dat wil ik niet tegenhouden ook al kan het misgaan. (ouder)

     ..dat ze echt gewoon mag doen en spelen op haar manier. 
     En niet geforceerd wordt om dingen te doen die ze leuk    
     vind. Dus dat ze spelenderwijs dingen leert. (ouder)

     ...voor een kind vind ik het gewoon heel belangrijk dat ie... 
     Ja, gewoon, dat ie de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen 
     op de manier waarop die dat... waarop het past bij het 
     kind. (ouder)

Ouders geven ook aan dat er factoren zijn die de ontwikkeling 
van een kind kunnen belemmeren. Factoren die, volgens 
ouders, kinderen kunnen belemmeren in de ontwikkeling, zijn 
het opleidingsniveau van ouders, een beperkt aanbod van 
acti viteiten door ouders en beperkte fi nanciële middelen van 
ouders. 

     Je kunt het zo interpreteren als dat ouders zeg maar zelf hè 
     het opleidingsniveau niet hebben, of de fi nanciële middelen 
     niet hebben, maar het kan ook... Weet je, het is... ja, de 
     ene ouder is heel erg... Ja, als je het op een andere manier 
     bekijkt: de ene ouder is heel erg van het boekje lezen, en de 
     ander heeft  daar niks mee en die is juist weer heel erg van 
     het knutselen, en de andere ouder weer niet. (ouder)

Figuur 6.11. Behoeft e aan hulp andere ouders
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Daarnaast wordt het als belemmerend ervaren als er 
geen mogelijkheid is om buiten te bewegen en weinig 
mogelijkheden zijn om contact met ander kinderen te hebben.

     Maar ja, als ik kijk naar haar bewegingsvrijheid, dat mis ik 
     wel een beetje, de kans om even te “connecten” met 
     andere kinderen. (ouder)

Andere aspecten die genoemd worden zijn onzekerheid van 
ouders, een niet presente ouder en een overbeschermende of 
“laissez faire” ouder.

     Ja, te veel willen beschermen. En natuurlijk: het 
     tegenovergestelde daarvan ook, hè: te veel vrijlaten. 
     (ouder)

• Professionals
Aan professionals is ook gevraagd wat zij belangrijk vinden 
voor de ontwikkeling van kinderen. Zij geven aan dat het 
belangrijk is dat kinderen warmte, liefde en aandacht krijgen, 
gezien worden en dat aangesloten wordt bij de behoefte van 
het kind.

      Ja, ze hebben warmte, liefde, aandacht nodig”. 
     (professional)

Daarnaast wordt aangeven dat rust, stabiliteit, moedermelk, 
kennis over gezond (zwanger) zijn en een veilige, groene 
omgeving van belang is.

     Stabiliteit, dat vind ik heel belangrijk. Ja en heel simpel en
    ouderwets, rust, reinheid en regelmaat. (professional)

     Veilige omgeving, veel groen. (professional)

Belemmerende factoren die professionals noemen in relatie 
tot de ontwikkeling van kinderen zijn de volle agenda’s van 
ouders, het beeldschermgebruik van kinderen, sociale media 
en de opboksmentaliteit die er soms tussen ouders is.

     Wat ik toch wel heel veel zie en hoor, zijn mensen die 
     gewoon heel druk zijn. En daardoor toch continu bezig zijn 
     om de rijdende trein in de gaten te houden en op dat 
     moment dat dat kind daar dan niet helemaal in meegaat, 
     

dan breekt er paniek, onzekerheid en stress uit”. (professional)

Andere belemmerende factoren die genoemd worden zijn 
covid, een onveilige thuissituatie, “worstelende ouders” en dat 
kinderen veel moeten. Voorschoolse opvang

     (…) is voor kinderen waarvan de ouders heel erg worstelen 
     of een onveilige thuissituatie. Je merkt dat dat heel veel 
     doet in de ontwikkeling van een kind, dat bepaalde punten 
     stagneren, of taal, of überhaupt het willen praten, of het 
     veilig kunnen ontwikkelen. (professional)

Opvoeden van jonge kinderen
Een ander thema wat bij de analyse van de verschillende 
interviews naar voren is gekomen is het opvoeden van 
kinderen. Hierbij zijn aspecten genoemd die helpend zijn bij 
het opvoeden maar ook aspecten die belemmerend zijn bij het 
opvoeden van kinderen.

• Ouders
De aspecten die ouders als belangrijk aanmerken bij het 
opvoeden van kinderen liggen deels in lijn met hetgeen zijn als 
belangrijk aanmerken voor de ontwikkeling van hun kinderen. 
Aansluiten bij eigen behoefte, het bieden van een brede 
ontwikkeling zijn aspecten. Daarnaast wordt genoemd dat 
opvoeden ook veel op intuïtie gaat.

     Ja, het... “het zou moeten” mag er dan af. Het ervaren wat  
     voor jou goed voelt. (ouder)

     Het klinkt misschien heel raar, maar thuis doe ik alles op 
     intuïtie en soms is dat frustrerend als ouder. (ouder)

     En verder, weet je, zelf heb ik geen pedagogische 
     achtergrond of opleiding of zoiets, maar ik wil haar wel 
     qua sport en muziek en met rekenen, nu al, op alle 
     gebieden wat meegeven. En ik weet dat ze later dan het 
     ene kiest of het ander of alles, maar dat ze daarin een brede 
     ontwikkeling krijgt. (ouder)

Daarnaast vinden ouders het belangrijk om in de opvoeding 
aan te sluiten bij normen en waarden waar zijzelf voor 
staan. Bijvoorbeeld dat je mag zijn wie je bent of bij de 
uitgangspunten van het christelijk geloof.
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     ... ik probeer mijn kinderen ja, mee te geven dat... Dat ja, 
     dat, dat iedereen... Dat mensen verschillend zijn en dat dat, 
    dat dat, dat dat gewoon oké is. (ouder)

Ouders geven ook aan dat zij het belangrijk vinden dat school 
en het kinderdagverblijf aansluit bij de eigen normen en 
waarden.

     Dus voor de basisschool willen we haar op een christelijke 
     basisschool hebben waar het voorbeeld wordt gegeven. 
     (ouder)

In de interviews geven ouders aan dat zij belemmeringen 
ervaren bij het opvoeden. De overload aan informatie, de niet 
(altijd) realistische verwachtingen en informatie en het hebben 
van minder persoonlijk contact door internet zijn niet helpend. 

     Het gewone leven normaliseren….. want dat is nu niet zo. In 
     alle adviezen, in alles... Je moet zo goed zorgen én voor 
     jezelf én voor je kind, dat kan niet. Je kan niet altijd honderd 
     procent op alles geven. (ouder) 

     (…) maar dat is in het hele leven denk ik – is het gewoon 
     belangrijk om te leren filteren, maar ja, je merkt ook 
     gewoon: je krijgt, je krijgt als, als, als nieuwbakken ouder 
     krijg je zo ontzettend veel tips van alle kanten. Ja, en dat 
     kun je niet allemaal gaan volgen. En je hoeft ook niet wat 
     een ander doet als jouw standaard te zien. (ouder)

     Ik vind het jammer dat als je bijvoorbeeld iets wilt weten, 
     vroeger belde je je moeder of ging je bij haar langs en nu 
     google je het. (ouder)

Daarnaast wordt aangegeven dat een niet realistische 
verwachting van jezelf als ouder, onzekerheid, stress en 
disbalans belemmerend werken. Ook de beperkte tijd die je als 
ouder voor jezelf hebt wordt als belemmering ervaren.

     ...Stress, disbalans, onzekerheid, uhm angst, voor je kind 
     ook. (ouder)

De drempel die ouders ervaren in het vragen van hulp aan 
andere ouders en/of professionals, wordt ook als belemmering 
aangemerkt. 

     We willen het allemaal zo goed mogelijk doen en het beste 
     voor onze kinderen doen, maar ja, hulp van buitenaf is dan 
     toch een extra stap. (ouder)

     Op het vlak van hulp vragen, ben ik iemand die denk ik eerst 
     heel lang in zijn eigen hoofd daarmee bezig is in plaats van... 
     Ik denk dat, dat ik, ja, dat ik er dus lang in mijn eigen hoofd 
     mee bezig ben in plaats van het open te gooien. (ouder)

Ouders geven aan dat professionals een rol hebben in de 
opvoeding, met name een signalerende rol en aanvullend op 
de rol van ouders en dat er gesprekken over gevoerd worden.

     Het is aanvullend, vind ik, maar de professionals hebben 
     ook de nodige achtergrond. Dus als zij iets zien wat 
     consequent gebeurt, wat niet oké is in het gedrag van 
     het kind, achterloopt in ontwikkeling, agressief, of juist 
     extreem verlegen, dan zijn zij ook degenen die dat wel 
     mogen aankaarten bij de ouders. Of daarover in gesprek 
     mogen gaan. (ouder)

• Professionals
Professionals geven aan een rol te hebben in de opvoeding. De 
zienswijze of je een kleine of grote rol hebt is verschillend. De 
functie van de professional lijkt hierin van invloed.

     Het liefst zo klein mogelijk, laten we het vooral bij de 
     ouders laten. Bij hun eigen situatie en bij hun eigen gezin. 
     Als dat het fijn is dat ze andere ouders kennen, opa’s en 
     oma’s, vriendinnen waar je gewoon je dagelijkse dingen 
     mee deelt. Dat is het allermooiste en het meest natuurlijke. 
     … Als er echt problematische dingen zijn, dan kom je bij de 
     GGD, jeugdzorg, noem maar op. (professional)

     Hier op de peuterspeelzaal: Je rol is heel groot en die rol 
     mag je ook pakken, maar je moet je realiseren dat je niet de 
     ouder bent. (professional)

Uit bovenstaande quote komt naar voren dat je als 
professional niet de ouder bent. Met betrekking tot de rol 
van een professional worden meerdere aspecten genoemd. 
Als professional kun je inzichten delen waarbij keuzes bij de 
ouders liggen, ben je samenwerkingspartners en neem je de 
regie in zorgelijke situaties. 
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     Je wilt allemaal het beste voor dat kind. Daar heb je elkaar 
     heel hard voor nodig: Ouders hebben ons nodig en wij 
     hebben ouders ook nodig. Zolang je dat partnerschap aan 
     kunt gaan, dan hoop ik dat wij en ouders elkaar kunnen 
     vinden in een stukje dezelfde opvoeding, normen en 
     waarden. (professional)

Door een professional wordt het als lastig ervaren wanneer 
diens professionele zienswijze niet gedeeld wordt door ouders.  

     Ik vind dit en de ouder vindt het helemaal niet, het is niet 
     jouw kind. En wij zijn uiteindelijk niet de hulpverleners. Ik   
     denk dat dat stukje het moeilijkste is. (professional)

Helpende ondersteuning volgens ouders en professionals
• Ouders:
Ouders geven aan dat het zich gesteund voelen door de 
partner en gesteund voelen door een netwerk helpend is. 
Daarnaast is het hebben van gesprekken in realiteit, het 
ontmoeten van ouders in dezelfde situatie en het delen van 
ervaringen als ouders helpen bij het normaliseren van het 
gewone leven.

     En natuurlijk ook met mijn man, als je het echt over 
     opvoeding hebt, je praat daar met je man het meest over 
     denk ik. (ouder)

     Gesprekken in de realiteit, denk ik. (ouder)

     ... ja, als ouder vind ik uhm, ja, je gesteund voelen vind ik 
     heel belangrijk, hè, in je netwerk, in je rol als ouder. 
     (ouder)

Daarnaast wordt persoonlijk contact, een luisterend oor, 
ruimte voor jezelf als ouder, praktische ondersteuning en 
bewustwording in je rol als ouder als ondersteunend ervaren.

     Want je kan natuurlijk heel veel dingen van je ouders leren, 
     maar het is ook gewoon goed om... en als ouder zelf ook hè, 
     weet je, je hebt ook ruimte nodig, ook voor jezelf. (ouder)

     Een netwerk, een gemeenschap, mensen die je af en toe 
     even helpen in huis, of een keer voor je koken. (ouder)

Andere hulpbronnen die worden genoemd, door ouders, zijn 
centering pregnancy, ontmoetingsplekken en het opdoen van 
kennis.

     ... ontmoetingsplek als, als dit wat, waar we nu mee 
     bezig zijn in uhm in Stadshagen, maar goed in Zwolle Zuid is 
     hetzelfde verhaal en er zijn meer van dit soort type 
     initiatieven geweest natuurlijk. (ouder)

     ... kennis sowieso opdoen door, door het volgen van een 
     cursus of het lezen van een boek of dat soort type dingen. 
     (ouder)

• Professionals
Professionals hebben ook enkele uitspraken over helpend 
ondersteuning gedaan. Deze liggen in lijn met hetgeen ouders 
als helpende ondersteuning ervaren. Professionals geven 
aan dat een luisterend oor, het delen van eigen ervaring 
als professional en het normaliseren van de beeldvorming 
helpend is.

     Mijn (...) zoon, die was best wel lastig en die huilde veel 
     en daar vertelde ik een keer over. En dat je dan merkt dat 
     als mensen daar wat van zeggen dat ze dat heel prettig 
     vinden en dan komt die en dan komt die (…) maar dat je 
     makkelijker eens zegt dat je het eigenlijk ook helemaal niet 
     leuk vindt. Dat dat weer een beetje er mag zijn. 
     (professional)

     Ik denk dat we wat meer terug moeten naar het idee dat 
     het allemaal niet perfect loopt en dat is heel normaal (…). 
     Als dat weer een beetje op het netvlies van mensen komt 
     en het idee dat alles zo perfect moet zijn, daar moeten wij 
     een beetje van af. En dat is heel erg beeldvorming.     
     (professional)

Daarnaast wordt opgemerkt dat centering pregnancy helpende 
ondersteuning kan zijn voor moeders die de Nederlandse taal 
nog niet machtig zijn.

Contact tussen ouders onderling
• Ouders
Contact met ander ouders (in de buurt) is als helpende 
ondersteuning aangemerkt door ouders. In de interviews 
is gevraagd wat helpende elementen zijn in het contact 
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met andere ouders. Hierbij worden de volgende werkzame 
elementen aangegeven: herkenning, het delen van ervaringen, 
relativeren, leren van elkaar en tips delen.

     Ja, dit is het ideaalplaatje, maar het ideaalplaatje is niet 
     altijd realistisch. I: nee. Ouder: Laten we daar een beetje 
     vanaf stappen, zeg maar. En dat heb je meer in een gesprek 
     met ouders dan dat je dat hebt in een uurtje binnenlopen 
     bij het consultatiebureau. (ouder)

     Meer als je kijkt dat je diverse ouders hun ervaringen op 
     een bepaald gebied laten bespreken, en en het dus wat 
     meer, nou ja, dat je dan ook als ouder ziet: ieder kind is 
     verschillend,... (ouder)

Daarnaast wordt aangegeven dat het samen ondernemen van 
activiteiten en het overnemen van zorg werkzame elementen 
zijn.

     Geregeld samen op pad, weet je wel. Dat je elkaar ook 
     helpt om gewoon wel uhm, dingen te blijven doen, zeg 
     maar. (ouder)

     En dan nam zij de ene keer mijn zoontje bij haar en andere 
     keer kwam haar zoontje bij mij, zeg maar, ook om elkaar te, 
     te ontlasten zeg maar. (ouder).

Ouders geven aan dat zij ook belemmering ervaren in het 
(aangaan van) contact met andere ouders. Hierbij wordt 
aangegeven dat het voelen van een drempel in het maken van 
contact, tijd en de meer individualistische samenleving een rol 
speelt.

     Maar misschien ook wel invullend bezig bent, van: goh, 
     diegene zit er misschien wel helemaal niet op te wachten 
     of is zelf heel erg druk, of: diegene komt hier toch niet per 
     sé om contacten op te doen, maar gewoon om je eigen 
     ding te doen, hè. Ik denk dat het misschien ook wel 
     resultaat van de afgelopen twee jaar is, dat het nog wel 
     versterkt is, het individualistische. Gevoelsmatig, hè, en wat 
     ik om me heen zie. (ouder)

• Professionals
Professionals geven vergelijkbare werkzame elementen in 
het contact van ouders onderling aan. Zij geven aan dat het 

delen van (negatieve) ervaringen, het samen ondernemen van 
activiteiten, het hebben van een vangnet en het krijgen van 
een meer realistische kijk, werkzame elementen zijn.

     Dus veel eropuit met je kinderen, dat is heel belangrijk voor 
     de ontwikkeling. Dat is leuker als je dat samen kan doen 
     met een andere moeder. Maar dat wandelen met je kind 
     zou leuk kunnen zijn. Ik vind het ook leuk om dicht bij de 
     bieb, kan je zo naar binnen lopen. (professional)

Werkzame elementen in ondersteuning door professionals
• Ouders
Ouders geven aan dat zij in het contact met professionals 
de volgende elementen van belang vinden. Van belang is 
dat er sprake is van gelijkwaardigheid in het contact, dat er 
aangesloten wordt bij de behoefte/ vraag van de ouder, dat 
ouders bevestigd worden in hun rol als ouder en dat er de 
mogelijkheid is tot  het stellen van vragen.

     Ik vind het wel fijn om van hen een bevestiging te krijgen 
     van, het is prima hoe het nu gaat. (ouder)

Ouders geven ook aan in de interviews dat er elementen zijn 
die belemmerend werken in het contact met professionals. Het 
werkt belemmerend als ouders ervaren dat de professional 
weinig tijd heeft. Daarnaast zijn belemmerende elementen het 
protocollaire werken, beperkte expertise van de professional 
en het niet aansluiten op de persoonlijke situatie.

     Kijk nu, nu, nu... Je kwam daar, je kind werd gewogen, 
     gemeten, dan moesten ze een keer – lag eraan natuurlijk 
     – je vulde elke keer een soort vragenlijst in, dus ja, uhm, het 
     was een beetje een soort van: ik ga even die afspraak weer 
     afvinken. (ouder)

     Ik had daar ook niet heel veel vragen neergelegd omdat ik 
     niet het gevoel had dat ik daar de... Dat daar echt specifiek 
     voor mij de expertise zat. (ouder)

Koffie en Koters
In de interviews is ook met ouders en professionals gesproken 
over het initiatief, Koffie en koters. Hierbij zijn helpende 
elementen, aandachtspunten en aanbevelingen gegeven.
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• Ouders
Ouders geven aan dat het ontmoeten van nieuwe mensen, 
gezelligheid, het laagdrempelig stellen van vragen (aan 
professionals) en het delen van tips helpend is. 

     Ik denk dat het heel mooi is dat er zo’n initiatief is in 
     de wijk, dat er die ruimte is. Ik denk dat je als jonge ouder 
     helemaal… of nieuw in de wijk best moeilijk aansluiting 
     vindt omdat je week zo snel vol zit, dus dat je dan een plek 
     hebt waar je even naartoe kan. (ouder)

Daarnaast wordt aangegeven dat het helpend is dat ervaringen 
gedeeld kunnen worden, wat relativerend werkt.

     Nou ja, wat ik ook gemerkt heb bij Koffie en Koters toen ik 
     een keer ook in gesprek ging met iemand, dan is het 
     gewoon heel waardevol om even te horen, uhm, dat zij 
     ook niet altijd aan tafel eten, en dat zij ook niet altijd, uhm, 
     de kinderen zo vroeg op bed hebben of (… ) en het is 
     gewoon uhm, prettig om te merken dat je daarin dus 
     niet aan het falen bent als ouder, maar dat je daar… dat het 
     gewoon een deel is van het leven dat dat gebeurt. (ouder)

Ook werd het als goed ervaren dat er een stagiaire aanwezig 
was die met de kinderen speelde zodat de ouders rustig 
konden koffie drinken en dat het een meerwaarde is dat 
professionals deelnemen.

     Die stagiaire, dat is een gouden zet. Zoiets moet je dan 
     eigenlijk houden, hè, dat er iemand is die ff ook met de 
     kinderen speelt en oplet zodat je ook even kan zitten en dat 
     kopje koffie kan drinken. Ik zie gewoon bij de ouders dat dat 
     het dan is: Oh ja, jij kan even daar, ik ga even hier. (ouder)

Er waren een aantal aspecten die ouders als nadelig 
classificeerden. Alhoewel er ook een ouder was die geen 
nadelen kon bedenken. De locatie werd niet door iedereen 
als passend ervaren, daarnaast werd aangegeven dat de 
frequentie te laag was. Een ander nadeel wat benoemd 
werd is dat de contacten die er waren oppervlakkig zijn en 
dat ontmoetingen alleen tijdens koffie en koters en niet 
daarbuiten plaatsvinden.

     Het gesprek is fijn, maar de contacten worden er niet per 
     sé intensiever van, denk ik. I: Dat is... dat is een nadeel, wat 
     je zegt? Ouder: Ja. Omdat de frequentie niet genoeg is om 
     dat op te bouwen… (ouder).

Ouders hebben ook aanbevelingen gedaan voor de toekomst. 
Zij adviseren om de frequentie te verhogen, wisselende dagen 
te hanteren en geven aan dat er niet altijd een programma 
hoeft te zijn.

     En ik zou het een nadeel vinden als het echt alleen op 
     woensdagochtend is. Uhm, de mensen die werken op 
     woensdag vallen er dan dus meteen buiten.

     En dan zou misschien ook juist iets frequenter samenkomen 
     eventueel ook wel een voordeel zijn. (ouder) 

Andere aanbevelingen zijn ouders meer regie geven, als 
(organiserende) professionals een stapje terug doen en 
wellicht kleinere groepen formeren voor intensiever contact.

     Zoals het bij Mens en Kinders was – (coördinator red.) 
     nodigden wel professionals uit, maar eigenlijk voor de rest 
     was het gewoon heel erg moeders onder elkaar, en uhm, ja, 
     dat zorgde gewoon voor een hele... ja, voor, voor, voor, ja, 
     heel laagdrempelig uhm, en ook soms best wel heel nauw 
     contact. (ouder)

     Ja, dat je ouders hebt die betrokken zijn, die dat graag doen, 
     en dat je... Nou ja, stel dat je die small groups zou hebben, 
     dat je elke keer een andere small group hebt die iets 
     voorbereidt, mét een workshop of zonder een workshop. 
     (ouder)

• Professionals
Professionals zijn eveneens bevraagd over het initiatief Koffie 
en koters. Eén van de professionals heeft positieve reacties 
gehoord over het initiatief en het lijkt te voorzien in een 
behoefte.

     Ja! Dat mensen zeggen, oh ja daar ben ik geweest, dat was 
     leuk. Er waren thema’s, we hebben een keer muziek gehad 
     en een keertje over kledingruil en over slapen is een keer 
     iets geweest. Dus dat zijn wel leuke onderwerpen dichtbij. 
     (professional).
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     Ik heb heel vaak gehoord dat iemand zei ik kom alleen, ik 
     ken eigenlijk heel weinig andere ouders. Ik zou het leuk 
     vinden om anderen te leren kennen. Wat lekker om te zien 
     dat ik niet de enige ben, als het gaat over dat je tegen 
     dingen aanloop met kinderen. (professional)

Professionals geven helpende elementen aan die in lijn 
liggen met hetgeen ouders zeggen. Elementen die zij ook 
noemen zijn, het vrijblijvende en laagdrempelige karakter, 
de mogelijkheid dat kinderen met elkaar kunnen spelen, het 
vinden van herkenning als ouder en het gezien worden als 
ouder. Andere elementen die helpend zijn, zijn het mogen 
zijn wie je bent, het laagdrempelig vragen kunnen stellen, het 
delen van ervaringen (m.b.t. KDV, school peuterspeelzaal) en 
de mogelijkheid om op een ontspannen manier verbinding 
maken.

     ..want als je het niet wilt hoef je er niet aan mee te doen. En 
     het is denk ik heel laagdrempelig.(professional)

Andere helpende elementen die genoemd werden zijn de 
betrokken houding van professionals en dat het initiatief 
bekend is bij professionals in de wijk zodat zij ook kunnen 
doorverwijzen naar Koffie en Koters.

     Dan kunnen mensen ook vragen stellen en het is 
     informatief. Ook de rol van professionals in de zin dat ze 
     mensen doorverwijzen naar deze groep. Dat vind ik ook 
     heel belangrijk. (professional)

Ook geven professionals aan dat het een mogelijkheid is 
om relaties aan te gaan met de doelgroep waarop je als 
professional betrokken bent en geeft het je de mogelijkheid 
zorg te bieden die verder gaat dan je eigen dagelijks handelen.

     Voor mij zitten er heel veel voordelen aan in die zin dat ik 
     via deze groep een heel aantal vrouwen heb leren kennen. 
     Waar ik dan vervolgens een keer op huisbezoek ga of nog 
     met te door te praten of ze misschien door te verwijzen. Het 
     is voor mij ook een vindplek. ( professional)

     Dus ik vind het leuk om als professional te kunnen laten zien 
     dat je zorg hebt voor moeder en kind dat verder gaat dan je 
     eigen dienstverlening, dat er ook een vervolg is.    
     (professional)

Professionals hebben enkele elementen benoemt die nadelig 
kunnen zijn. Nadelig is dat niet alle doelgroepen bereikt 
worden. Het kan zijn dat niet alle doelgroepen zich op hun 
gemak voelen bij Koffie en koters, dat er ongelijkheid wordt 
ervaren. En een mogelijk nadeel is dat het tijd en geld kost om 
Koffie en koters te (blijven) organiseren.

     Ik denk dat zij zich een beetje te veel gaan afmeten aan de 
     jonge ouders die het allemaal wat makkelijker hebben 
     of wat beter voor elkaar. Dat het in ieder geval zo lijkt en 
     daardoor zich binnen zo’n clubje zich niet op hun gemak 
     voelen. (professional)

     Nou, ik zie niet echt nadelen, los van dat je het moet 
     organiseren. Ik bedoel, we hebben natuurlijk uren gestopt 
     in dit project. En tijd is geld voor mensen. Maar iemand 
     moet het organiseren. (professional).

Aanbevelingen welke professionals aangeven zijn onder 
andere het genereren van bekendheid, het investeren in het 
bereiken van verschillende doelgroepen en het toegankelijk 
houden van Koffie en koters voor ouders met beperkte 
financiën. Daarnaast wordt het belang van een vast gezicht, 
continuïteit en het betrekken en faciliteren van ouders als 
aanbeveling genoemd.

     Ik denk dat ik ze ken dat dat voor hun de drempel zou 
     verlagen. Ik stuur vaak de dag van te voren nog een kleine 
     herinnering en soms haal ik iemand gewoon op. Als je een 
     neutraal iemand op een groep hebt staan, of een vrijwilliger 
     die kan dat natuurlijk gewoon niet en dat kan je ook niet 
     verwachten. Dus het voordeel is denk ik wel als die groep 
     mijn verantwoordelijk is of wordt, dat ik dat soort dingen 
     net extra aandacht kan geven. (professional).

Over de rol van professional wordt gezegd:

     Ik denk wel op de achtergrond, omdat je het laagdrempelig 
     wil houden, op de achtergrond- faciliterend. Mensen 
     uitnodigen voor een keer een workshop of wat dan ook, 
     voor geïnteresseerden, maar willen ze een kop koffie is dat 
     ook goed. Dat moet denk ik blijven. Ik denk dat faciliteren 
     heel fijn is, ook de locatie en alles erom heen.
     (professional)
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Er worden door professionals ook nog een aantal algemenere 
aanbevelingen gegeven. In de eerste plaats wordt aangegeven 
dat het van belang is om vervolgstappen duidelijk te maken. 
Daarnaast wordt als aanbeveling meegegeven om meerdere 
ontmoetingsplekken te creëren in Zwolle.

Samenwerken als professionals
In de verschillende interviews zijn een aantal aanbevelingen/ 
opmerkingen naar voren gekomen over het leren van 
professionals. 

In de eerste plaats geven professionals terug dat de 
samenwerking in het leernetwerk van meerwaarde is, dat 
dit nog verbeterd kan worden en dat het wenselijk is dat de 
ingezette ontwikkeling (o.a. door dit project) voortgezet wordt. 

     Nou dat het belangrijk is dat het sociale domein goed gaat 
     samenwerken met het reguliere medische domein, waarin 
     psychisch sociale zaken ook steeds grotere rol gaat 
     spelen. Ik denk dat we ons daarvan bewust moeten zijn 
     (professional).

     Ik denk gewoon dat het heel fijn is dat dit een voortgang 
     blijft krijgen en ik heb nu veel meer lijntjes, omdat ze met 
     het 0-4 verhaal gekoppeld is aan onze school. Daar komt 
     wel steeds meer een flow in. We hebben wel allemaal 
     hetzelfde doel voor ogen. Het is in ontwikkeling 
     (professional)

Hierbij is het wenselijk dat zorgsystemen meer op elkaar 
aangesloten zijn wordt door een professional aangegeven.

     Als mensen bij ons binnenkomen, wij doen een uitgebreide 
     intake. En als dan iemand van de JGZ komt, onze systemen 
     zijn niet aangesloten, die vragen heel veel dezelfde dingen. 
     Dat soort dingen zouden beter kunnen, maar dat is 
     natuurlijk heel erg ingewikkeld, want heeft met privacy 
     te maken, … maar daar zouden we met z’n allen nog eens 
     naar moeten kijken, hoe we dat kunnen verbeteren. Dat 
     zou wel heel mooi zijn, als we dat ooit voor elkaar krijgen.     
     (professional)

Over samenwerking met verschillende professionals wordt 
aangegeven dat wanneer je hetzelfde doel nastreeft en 
hierover in gesprek bent dit enthousiasmeert en nieuwe 

ideeën genereert. Hierbij zijn, volgens een professional, 
personen belangrijker dan de structuur.

Over het in gesprek zijn met elkaar als professionals wordt ook 
de volgende uitspraak gedaan.

     Ik denk dat dit je drijfveer achter alles is toch. Het brengt je 
     op nieuwe ideeën, je verbindt. (professional)

6.3. Conclusies en aanbevelingen voor de wijk Stadshagen
In deze paragraaf worden een aantal conclusies geformuleerd 
op grond van de participerende observaties en de interviews 
die zijn afgenomen bij ouders en professionals. Op basis van de 
conclusies worden ook enkele aanbevelingen gedaan voor de 
wijk Stadshagen. 

6.3.1 Conclusies
Voor dit onderzoek hebben we vier deelvragen opgesteld (zie 
hoofdstuk 2). Hieronder wordt per deelvraag aangegeven 
wat de antwoorden op deze deelvragen zijn in de wijk 
Stadshagen, op basis van het AI-proces dat daar plaatsvond 
en de evaluatieve onderzoeken daarbij. Om conclusies en 
aanbevelingen te kunnen duiden is het goed om de context 
van de wijk te kennen. Stadshagen wordt getypeerd als een 
wijk die hard groeit, met name door jonge gezinnen met 
kinderen. Hierbij wordt aangegeven dat deze groep een 
druk bestaan heeft met opvoeding en werk. Als gevolg van 
het veelal drukke leven ontbreekt het hen soms aan tijd om 
contacten te leggen in de eigen buurt.

Deelvraag 1: Hoe kan het gewone leven versterkt worden 
zodat kinderen zich positief ontwikkelen?
Het gewone leven voor ouders en kinderen krijgt vorm 
binnen verschillende contexten, thuis, in de buurt, op de 
kinderopvang, op school, in de kerk, bij een vereniging en 
online. Het versterken van het gewone leven kan dan ook 
binnen verschillende contexten plaatsvinden. Ouders zijn 
primair verantwoordelijk voor de opvoeding. Het startpunt, 
om het gewone leven te versterken zodat kinderen zich 
positief kunnen ontwikkelen, is dan ook het aansluiten bij 
de behoeften van ouders. Ouders geven aan dat het voor de 
ontwikkeling van (hun) kinderen belangrijk is dat zij liefdevolle 
ouders en een veilige (woon)plek hebben. Dat kinderen, 
om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen, 
ruimte nodig hebben om (buiten) te spelen, te leren, nieuwe 
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ervaringen op te doen en fouten te maken, maar ook de 
mogelijkheid hebben om zich op ‘eigen wijze’ te ontwikkelen.
Kinderen hebben hiervoor ouders nodig die genoeg energie 
en tools hebben om liefdevol met hun kinderen om te 
gaan. Om liefdevol met hun kinderen om te gaan hebben 
ouders behoefte aan stabiliteit en een steunend netwerk. 
Een netwerk waarin gesprekken gevoerd kunnen worden in 
realiteit en ervaringen gedeeld kunnen worden door ouders 
in vergelijkbare situaties, waarbij herkenning is. Belangrijk 
hierbij is dat er realistische beeldvorming ontstaat in plaats 
van het (op sociale media) geschetste ideaalplaatje. Dat 
het normaal is dat ervaren en uitgesproken wordt dat het 
hebben en opvoeden van kinderen niet altijd leuk is, maar ook 
uitdagingen met zich meebrengt.

Professionals geven ook aan dat het belangrijk is dat kinderen 
warmte, liefde en aandacht krijgen. Dat elk kind gezien wordt 
en dat aangesloten wordt bij de behoefte van het kind. Zij 
geven daarbij aan dat rust, stabiliteit, kennis en een veilige, 
groene omgeving van belang is. Wat ouders en professionals 
van belang vinden voor een goede ontwikkeling van kinderen 
ligt in lijn met elkaar.

Factoren die, volgens ouders, kinderen kunnen belemmeren 
in de ontwikkeling zijn sociaal economische factoren (zoals 
financiën, opleidingniveau van ouders), de leefomgeving en 
beperkte mogelijkheden voor contact met andere kinderen. 
Daarnaast worden een aantal ouderkenmerken genoemd die 
belemmerend kunnen zijn voor de ontwikkeling, namelijk 
opvoedonzekerheid, een overbeschermende of laissez faire 
houding en niet present zijn als ouder. Professionals geven 
aan dat volle agenda’s van ouders, het beeldschermgebruik 
van kinderen, sociale media, onveilige thuissituatie en de 
opboksmentaliteit die er heerst belemmerend kan zijn voor 
de ontwikkeling van kinderen en het vorm geven van de 
opvoeding door ouders.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het gewone 
leven versterkt kan worden wanneer ouders een (steunend) 
netwerk hebben, waar ervaring gedeeld en vragen gesteld 
kunnen worden, er een realistisch beeld geschetst wordt 
van ouderschap en waarbij (praktische) ondersteuning 
geboden wordt waardoor ouders energie en tools hebben 
om liefdevolle ouders te kunnen zijn. Dit sluit aan bij het 
gedachtengoed van de pedagogische civil society (De Winter, 

2020).

Deelvraag 2: Hoe kunnen ouders hiervoor onderling en met 
relevante professionele partijen samenwerken? 
Op welke wijze ouders onderling en met professionals kunnen 
samenwerken is niet expliciet aan de orde geweest in de 
interviews aangezien de vraagstelling meer gericht was op 
welke elementen ondersteunend zijn in het contact van ouders 
onderling en in het contact met professionals. Elementen die 
professionals mee kunnen nemen in de samenwerking met 
ouders omdat de helpende elementen wel de behoeften van 
ouders weerspiegelen.

Ouders geven aan dat, in contact met andere ouders, het 
vinden van herkenning, het delen van ervaring en het 
uitwisselen van tips ondersteunend is in het normaliseren van 
het gewone leven. Belangrijke aspecten hierbij zijn persoonlijk 
contact en een luisterend oor. Het voeren van eerlijke 
gesprekken zorgt ervoor dat er een meer realistisch beeld 
ontstaat over ouderschap wat ontspannend en relativerend 
werkt. Daarnaast helpt het contact met andere ouders in het 
bewust worden van je eigen rol als ouders. Ook is het helpend 
als er praktische ondersteuning geboden wordt, o.a. door het 
overnemen van zorg, zodat je als ouder ook tijd voor jezelf 
hebt. Tijd, het maken contact en de meer individualistische 
samenleving staat het onderling contact van ouders (soms) in 
de weg. Professionals geven vergelijkbare elementen aan m.b.t 
het contact van ouders onderling, namelijk een luisterend oor, 
normaliseren van de beeldvorming, maar ook het delen van 
eigen ervaring als professional. 

In het contact met professionals vinden ouders het belangrijk 
dat er sprake is van een gelijkwaardigheid in het onderlinge 
contact. Daarnaast vinden ouders het van belang dat er 
aangesloten wordt bij de behoefte en vragen van ouders. 

Protocollair werken en afgaan vragenlijstjes en het ervaren van 
tijdsdruk in contact met professionals werkt belemmerend. 
Daarnaast is het belangrijk dat professionals ouders bevestigen 
in hun handelen als ouder en dat professionals expertise 
hebben op het gebied waar ouders vragen over hebben en dat 
laagdrempelig contact mogelijk is.
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Deelvraag 3: Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor 
nodig en welke rol van professionals past daarbij?
Uit de resultaten zijn meerder aspecten naar voren gekomen, 
die ouders en professionals van belang vinden voor de 
pedagogische visie van Stadshagen. Het overkoepelende 
thema is Opvoeden doe je samen! Het hebben van een 
vangnet, een netwerk, is van belang volgens ouders en 
professionals. Het is helpend wanneer je, als (jonge) ouders, 
een netwerk van familie, vrienden, buurtgenoten, andere 
ouders en professionals hebt waar je op terug kan vallen 
als je vragen, onzekerheden of praktische hulp nodig hebt. 
Een oud Afrikaans gezegde verwoordt het mooi: “It takes a 
village to raise a child”. Dit sluit ook aan bij het belang van het 
versterken van de pedagogische civil society (NJI, 2020). 

De rol en houding van professionals die hierin van belang is, 
is dat zij aansluiten bij de behoefte vraag van ouders en in 
mindere mate protocollair werken. Daarnaast is het belangrijk 
dat er sprake is van gelijkwaardigheid in het contact en dat 
het mogelijk is om laagdrempelig contact te hebben. Tevens 
hebben de professionals een rol in het verwijzen van (jonge) 
ouders naar organisaties en initiatieven die aansluiten bij de 
behoefte van ouders. Dit vraagt van professionals kennis over 
de sociale kaart en mogelijkheden binnen de wijk waar zij 
werkzaam zijn.

Deelvraag 4: Welke veelbelovende activiteiten kunnen 
uitgebouwd worden die voor ouders met jonge kinderen 
het gewone leven versterken?
Uit de resultaten is gebleken dat initiatieven waarbij het 
mogelijk is dat ouders elkaar ontmoeten en kinderen met 
elkaar kunnen spelen voorziet in een behoefte van ouders. 
Wanneer aansprekende activiteiten onderdeel zijn van de 
ontmoeting werkt dit uitnodigend. Initiatieven gericht op 
ontmoeting versterken het gewone leven aangezien uit de 
resultaten naar voren is gekomen dat het laagdrempelig 
in contact komen met andere ouders en het delen van 
ervaringen helpt in het verkrijgen van een realistisch beeld 
over ouderschap. Belangrijke aspecten bij het uitbouwen van 
ontmoetingsactiviteiten zijn: laagdrempeligheid, gezelligheid, 
aanbieden van activiteiten, het genereren van bekendheid 
en (zo mogelijk) kosteloos aanbieden van ontmoeting om 
elke ouder in de gelegenheid te stellen te participeren. 
Ontmoetingsactiviteiten geeft professionals de mogelijkheid 
om laagdrempelig in gesprek te gaan en kennis te delen met de 

doelgroep waarvoor zij in hun professionele werkzaamheden 
verantwoordelijk zijn. 

Bij het uitbouwen van veelbelovende initiatieven voor 
ontmoeting is het van belang om als professionals en ouders 
samen te werken. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat 
van meerwaarde is als ouders in regie zijn en dat het wenselijk 
is dat de professional een meer faciliterende rol heeft, maar 
wel als constante factor voor continuïteit kan zorgen en ook 
de ‘linking pin’ met professionals kan zijn. Samen met en voor 
ouders. Dit sluit ook aan bij de wijkopgave van Stadshagen, 
samen met de burgers aan de slag.

6.3.2 Aanbevelingen
Uit de resultaten en conclusies vloeien verschillende 
aanbevelingen voort.
 
Borgen van Koffie en Koters
Het is waardevol als er initiatieven gestart en ontwikkeld 
worden die helpend en ondersteunend zijn om het gewone 
leven te versterken. Belangrijk(er) is het dat initiatieven 
geborgd worden, zodat relaties die ontstaan zijn, beginnende 
netwerken die gevormd zijn door ouders en professionals 
verder ontwikkeld kunnen worden. Uit de resultaten is 
gebleken dat er beginnende contacten zijn ontstaan maar 
dat het tijd kost om deze prille contacten te bestendigen. 
Aandachtspunten bij deze aanbeveling zijn het frequenter 
aanbieden van Koffie en koters en ouders meer de regie geven 
bij het organiseren van Koffie en Koters. Aandachtspunt voor 
de betrokken professional is het instandhouden van contacten 
met het professionele netwerk.

Ontmoetingsplekken in verschillende wijken van Zwolle
Een tweede aanbeveling is om in de verschillende wijken, 
waar deze nog niet aanwezig zijn, ontmoetingsplekken te 
creëren, zodat ouders in de wijk waar zij wonen een netwerk 
kunnen opbouwen. Dat er netwerken of gemeenschappen 
ontstaan waar burgers met elkaar opvoeden, nadenken en 
in gesprek gaan over ouderschap en de uitdagingen die dat 
met zich meebrengt, wordt ook wel een pedagogisch civil 
society genoemd (De Winter, 2020). Nabijheid is hierbij een 
belangrijk kernwoord, vandaar de aanbeveling om dit initiatief 
in verschillende wijken te initiëren samen met burgers en 
professional(s) zodat zij met elkaar het initiatief kunnen dragen 
in de directe leefomgeving. 
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Bestendigen van de samenwerking in het netwerk
Een derde aanbeveling is het consolideren van de 
samenwerking die ontstaan is binnen het netwerk. Het 
samenwerken enthousiasmeert, genereert nieuwe ideeën 
en vergroot de kwaliteit van handelen. Door samenwerking 
heeft de professional meer te bieden dan het eigen 
professionele handelen, doordat degene op de hoogte is wat 
ander professionals kunnen bieden en welke initiatieven er 
zijn om ouders te ondersteunen in het ouderschap. Door 
interprofessioneel een pedagogische visie te formuleren 
gericht op normalisatie, creëer je eenduidigheid, eenheid 
in taal en gezamenlijke belangen wat de ondersteuning van 
ouders en kinderen ten goede komt.

Diversiteit in doelgroepen 
Een vierde aanbeveling is op zoek te gaan naar ‘best practices’ 
om de vindbaarheid van activiteiten en (pedagogische) 
ondersteuning te vergroten voor de verschillende doelgroepen 
die binnen een wijk wonen en leven. Niet eenvoudig, maar wel 
noodzakelijk om elke ouder, indien gewenst, ondersteuning te 
kunnen bieden bij bijvoorbeeld opvoedingsonzekerheid, het 
ervaren van stress of eenzaamheid, zodat ouders zich gesteund 
voelen in hun rol als ouder.
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Hoofdstuk 7 - Onderzoeksresultaten per wijk:
Zwolle Zuid
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Dit hoofdstuk bevat een korte omschrijving van de wijk, 
de procesopbrengsten en resultaten uit de enquête en 
diepte interviews, met ouders en professionals, van de wijk 
Stadshagen. Eerst wordt in paragraaf 7.1 beschreven wat de 
procesmati ge opbrengsten waren van het onderzoek – hoe 
verliep het proces van ‘Appreciati ve Inquiry’, wat gebeurde er 
in elke fase? Daarna wordt in paragraaf 7.2 beschreven wat de 
opbrengsten waren van de evaluati eve onderzoeksvormen.

7.1. Procesopbrengsten 
7.1.1 Appreciati ve Inquiry
Dit onderzoek is gedaan in een leergemeenschap met 
professionals en ouders. De samenstelling van deze 
leergemeenschap was wisselend. In de leergemeenschap zijn 
de vijf stappen van Appreciati ve Inquiry (AI), ofwel waarderend 
onderzoeken gebruikt. 

In deze fase bestond de leergemeenschap uit het trio van 
ouder, professional en onderzoeker samen met iemand 
uit de begeleidingsgroep. In deze eerste fase heeft  het trio 
kennis met elkaar gemaakt en hebben ze gepraat over de 
wijk Zwolle-Zuid. Zij hebben samen gezocht naar een thema 
om aan te werken in de wijk dat ook passend is bij de wijk. 
Belangrijk binnen de stappen van AI is dat dit thema positi ef 
werd verwoord. De leergemeenschap heeft  daarbij de vraag 
gesteld: ‘waar willen we in de wijk meer van?’. Deze vraag is 
behandeld in een bijeenkomst. Na de bijeenkomst is gekeken 
naar literatuur over het geformuleerde thema en hoe het 
thema aansluit bij de wijkopgaven.

In de defi nefase is gestart met het beschrijven van de context 
van de wijk. Een aantal relevante kenmerken is samengevat in 
fi guren 7.1 en 7.2.

Box 7.2
Stadsdeel Zwolle-Zuid nadert het einde van de ‘plateaufase’wat 
betreft  ontwikkeling. Zo goed als alle buurten in Zuid zijn tussen 
jaren tachti g en de milleniumwisseling gebouwd. De meesten 
wijken van Zuid zijn kwalitati ef goed aangelegd: zo zijn oude 
watergangen geïntegreerd waardoor de afwatering goed is en 
er - ook in meer stenige buurten - 
sprake is van een redelijk verblijfsklimaat. Veel buurten hebben 
in of meteen naast de wijk de beschikking over groen. Juist in de 
buurten waar dat niet het geval is staat het welzijn onder druk.

Bewoners zijn tevreden over Zuid, met in bijna alle buurten 
bovengemiddelde waarderingscijfers voor de leefb aarheid. 
Tegelijkerti jd is te (voor)zien dat de doorontwikkeling van 
Zwolle-Zuid aandacht vraagt.

De ervaring leert dat het lasti g is om wijkbewoners ‘in 
beweging’ te krijgen. Het gros van de bewoners is ‘tevreden’: ze 
moeten dus verleid worden om ook zelf te (blijven) investeren 
in hun buurt om de leefb aarheid op niveau te houden. 
Samen met wijkbewoners en wijkpartners zijn (daarvoor) de 
themati sche ontwikkellijnen ‘groen, gezond & ontmoeten’ 
bepaald. Die thema’s sturen erop dat het (openbare) groen in 
de wijk beter benut wordt om mensen samen te brengen, zowel 
in het vergroeningsproces zelf als in het gebruik van dat groen. 
Dat is (preventi ef) gezond voor het welzijn en daarmee de 
welvaart in het stadsdeel.

Strategische doel Zwolle-Zuid: We zett en in Zwolle-Zuid in op 
het versterken van de sociale coheise via de wijkthema’s ‘groen, 
gezond & ontmoeten’, waarbij tevredenheid omgezet wordt 
in beweging. We verzachten de sociale problemati ek rondom 
parti cipati e en gezondheid. 
Uit: htt ps://www.zwolle.nl/wijkopgavenzwollezuid

Figuur 7.1. Kenmerken van een deel van de wijk Zwolle-Zuid

Figuur 7.2. Schets van wijk Zwolle-Zuid.
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Ondanks het overwegend positieve beeld dat er in Zwolle-
Zuid is, zijn er ook punten waar in de wijk aan gewerkt kan 
worden. Een van de wijkopgaven betreft de wijkprofilering – 
activiteiten in de wijk goed onder de aandacht brengen (Uit: 
Stadsdeeladvies Zuid, 2017).

Het ontbrak in Zwolle-Zuid aan een goede manier om de 
wijk en allerlei relevante activiteiten in de wijk goed onder 
de aandacht te brengen. De wijkkrant wordt goed gelezen 
maar is te statisch om onder meer goed als agendasetter te 
functioneren. Er is behoefte aan een site of facebookpagina 
die kan verwijzen naar alle andere relevante maar vaak lastiger 
en versnipperder samengestelde sites van de verschillende 
(wijk)organisaties (Uit: Stadsdeeladvies Zuid, 2017).
Daarnaast is er een strategisch doel opgesteld in Zwolle-
Zuid om meer ruimte en aandacht te hebben voor 
opgroeiende jeugd. Dit doel is verder weinig uitgewerkt in 
het stadsdeeladvies. Bij het kiezen van een passend thema 
zal ook verbinding met deze wijkopgaven gezocht worden. 
Jonge kinderen ontwikkelen zich optimaal in een stimulerende 
en veilige pedagogische omgeving: gezin, wijk, kinderopvang 
en school. Voor ouders is het belangrijk dat ze hierbij als het 
nodig is ondersteuning kunnen krijgen. In Zuid is het vooral 
belangrijk dat ouders die wegen weten te vinden.

De leergemeenschap van Zwolle-Zuid is uitgekomen op het 
kernthema: Ontspannen Ouderschap. In Zwolle-Zuid gaat het 
vrij goed, blijkt uit de buurt voor buurtonderzoeken, maar het 
kan meer ontspannen. De jeugdverpleegkundige zei daarover: 
‘Het zou mooi zijn als ouders vroeg met hun vragen komen, 
wanneer de vragen nog klein zijn. Dan kunnen vragen zo 
vroeg mogelijk, daardoor zo ontspannen mogelijk opgelost of 
beantwoord worden’. Om er vroeg bij te zijn is ontmoeting en 
vindbaarheid, zoals in de wijkopgaven staat, belangrijk. Door 
het thema ontspannen ouderschap te kiezen is er een focus 
op de ouder van jonge kinderen. De ouder zei daarover: ‘Ik 
ben een jonge vader en moet het allemaal nog ontdekken. Ik 
heb daar als ouder mijn ontwikkeling nog in nodig. Laten we 
kijken naar de ouder en wat er belangrijk is om een goede 
ouder te kunnen zijn.’ Uit de begeleidingsgroep vond men 
een focus op ouders een mooi idee: ‘wat in het kind zit kun je 
niet veranderen, de omgeving wel’. Deze focus op de ouder 
is verfrissend en daar is ook behoefte aan in Zwolle-Zuid. De 
meeste projecten zijn namelijk op de kinderen gericht. 

Na de bijeenkomst is ook in de theorie gekeken wat er bekend 
is over ontspannen ouderschap. Daaruit bleek dat vooral de 
volgende elementen belangrijk zijn:
• kunnen sparren met andere ouders over kwesties van 

timen en doseren; 
• adequaat kunnen omgaan met de specifieke emoties die 

meekomen met ouderschap; 
• gedragen worden door de gemeenschap; 
• de taakverdeling goed geregeld hebben; 
• ‘goede-ouder’-ervaringen opdoen; 
• de metapositie kunnen innemen (Van der Pas, 2013) 

In de discoverfase bestond de leergemeenschap uit het trio 
van onderzoeker, ouder en professional. In deze bijeenkomst 
is gekeken naar de vraag: waar werkt het? Er zijn door 
de leergemeenschap goede voorbeelden opgehaald van 
initiatieven die werken aan ontspannen ouderschap of 
elementen die daarmee samenhangen (zie elementen uit 
de theorie). Er is antwoord geformuleerd op de vragen: wat 
willen we bereiken, hoe willen we dat bereiken en wie kunnen 
deelnemen? De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in 
een factsheet. Dit is vervolgens verbeeld in een filmpje[1].

De belangrijkste voorbeelden zijn ‘Mens en Kinders’ in 
Assendorp, een andere wijk in Zwolle. Mens en Kinders is een 
plek voor ontmoeting ook worden er leuke activiteiten voor 
kleine kinderen en ouders met jonge kinderen georganiseerd. 
Daarnaast is er een tweedehandswinkel voor kinderkleding 
bij. Ook de initiatieven Centering Pregnancy en Centering 
Parenting initiatieven worden genoemd, waar gewone 
consulten van het consultatiebureau vervangen worden door 
groepsconsulten. Daar kunnen mooie netwerken uit ontstaan 
met ouders die in dezelfde fase zitten. Ten slotte was Family 
Factory een voorbeeld van een werkend landelijk initiatief 
waar thema’s worden besproken en workshops te volgen zijn 
voor ouders. Het kernthema ‘ontspannen ouderschap’ en 
de geformuleerde werkende elementen zijn samengevat in 
onderstaande factsheet waarin antwoord is gegeven op de 
vragen: wat willen we bereiken? Hoe willen we dat bereiken en 
wie kunnen deelnemen? 
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In de dreamfase is de leergemeenschap uitgebreid en zijn 
breed professionals en ouders uitgenodigd. Op de dream-
bijeenkomst zijn naast het trio ook professionals aangesloten 
van Doomijn kinderopvang, sportservice Zwolle en Travers 
Welzijn. 

Verschillende professionals en ouders in de wijk zijn 
uitgenodigd om samen het kernthema ontspannen 
ouderschap te verbeelden. De vraag “hoe zou het kunnen 
zijn” stond hierbij centraal. Naar aanleiding van de droom is 
een video gemaakt: htt ps://www.magisto.com/album/video/
eyMtAFwCBUR6fTIEDmEwCXt3?l=vsm&o=w&c=c

Tijdens de bijeenkomst kwam voornamelijk het thema 
vindbaarheid aan bod. Gemakkelijk een online en offl  ine plek 
kunnen vinden om vragen te stellen, acti viteiten te vinden en 
antwoorden te krijgen. Daarnaast is het een droom van de 
leergemeenschap dat elke ouder zich gesterkt voelt door een 
beschikbaar netwerk in de wijk en dat ouders goed voorbereid 
en met zelfvertrouwen aan het ouderschap beginnen. Deze 
droom is eerst in het trio (professional, ouder, onderzoeker) 
geformuleerd en later breder bij professionals neergelegd en 
verrijkt met hun droombeeld.

Verder is er ook nog antwoord gegeven door drie professionals 
(bibliotheek, verloskundige) en een ouder. Daar kwam onder 
andere de wens uit naar voren van zowel professionals als 
ouder om minder te problemati seren en medicaliseren door 
uitwisseling tussen ouders te faciliteren, zodat ze merken 
dat ouderschap voor iedereen soms lasti g is, ze hun netwerk 
kunnen vergroten en wellicht ook elkaar meer om hulp kunnen 
vragen. 

Tot en met de droomfase hadden we slechts enkele ouders 
kunnen bereiken die mee wilden denken. De input van ouders 
is essenti eel voor het laten slagen van dit project. Er is daarom 
voor gekozen om als tussenstap een internetenquête uit te 
zett en onder ouders. Deze enquête is door 137 ouders of 
verzorgers van jonge kinderen ingevuld uit Zwolle-Zuid. De 
meest opvallende resultaten uit de enquête zijn dat ouders in 
Zwolle Zuid, meer dan in andere wijken, graag zelf oplossingen 
en antwoorden vinden (45%). Verder is de behoeft e aan 
acti viteiten voor het hele gezin groot (43%). De uitkomsten 
worden verder besproken in paragraaf 7.2.2 

In de designfase waren naast het vaste trio professionals 
aanwezig vanuit Travers Welzijn, WIJZ, twee ouders vanuit 
ouderplatf orm Nona, en een ouder van de parti cipati eraad 
aanwezig, 

In deze bijeenkomst is gezocht naar drie oplossingsrichti ngen, 
waar uiteindelijk twee richti ngen uit werden gekozen om 
verder uit te werken. De drie oplossingsrichti ngen komen voort 
uit de eerdere fases en uit de enquête. Het trio heeft  de drie 
oplossingsrichti ngen voor de bijeenkomst gekozen:
• Bekendheid geven aan bestaande initi ati even 

(zowel vanuit enquête en wijkopgaven als vanuit 
leergemeenschap)

• Acti viteiten voor het hele gezin (vanuit enquête)
• Ontmoeti ngsplek voor ouders (vanuit de 

leergemeenschap)
• Bij het uitwerken van deze ideeën stonden drie vragen 

centraal:
• Wat hebben we al in huis om onze droom te realiseren?
• Welke aanvullende ideeën hebben we om onze droom te 

realiseren?
• Welke voorwaarden zijn er om ons idee te realiseren?

Figuur 7.3. Factsheet Zwolle Zuid.
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Met behulp van een sti cky wall is er een brainstorm boom 
gemaakt. Met de drie ideeën als takken en antwoorden op de 
drie vragen in drie verschillende kleuren blaadjes.

Dit waren de belangrijkste ideeën:
1. Meer bekendheid geven aan bestaande initi ati even, 
mogelijke ideeën: 
• Online platf orm
• App of website
• Acti viteitenoverzicht op locati es
2. Een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, mogelijke 
ideeën zijn:
• Oudercafé waar ouders kunnen relaxen en bijpraten, 

kinderen kunnen spelen
• Organiseren van inspirerende workshops op het gebied 

van verschillende opvoedthema’s (kan op oudercafe 
locati e)

• Laagdrempelig vraagloket (online of fysiek) waar je aan 
wisselende professionals je vragen kunt stellen

• Cursus voor aanstaande ouders waarin ouders vooral in 
gesprek gaan met elkaar en andere aanstaande ouders

3. Acti viteiten voor het hele gezin, mogelijke ideeën zijn:
• Acti eve wandelroute/speurtocht/beleefroute door Zwolle-

Zuid
• Al aanwezige kinderboerderijen omvormen tot een soort 

nooterhof/wezenlandenpark
• Meer kunst en muziek in de wijk

In de deliverfase is de leergemeenschap gekomen tot een 
tweetal concreet uitgewerkte en gedragen initi ati even. Ook 
zijn de eerste acti es bedacht om daar uitvoering aan te geven. 
De twee ideeën zijn:
• Doorontwikkelen kinder/oudercafé Schellerhoeve
• Een website met een overzichtelijke en aantrekkelijke 

weergave van alle initi ati even voor ouders en jonge 
kinderen (wijkoversti jgend)

In de leergemeenschap is gekozen deze twee ideeën verder te 
ontwikkelen, omdat deze het best aansluiten bij de doelen van 
dit project.

Er is besloten in twee werkgroepen verder te werken aan de 
uitvoering van de ideeën. Deze werkgroepen zullen komen tot 
een projectplan of ontwikkelplan. Om de werkgroep van het 
kindercafé heen zit ook een schil met professionals van o.a. de 

Stadkamer (bibliotheek), Sociaal wijkteam en Kinderopvang die 
mee willen denken. Zij sluiten aan waar nodig, maar om regie 
bij ouders te houden zitt en ze niet in de kerngroep.
Voor het kindercafé is gekozen een pilotf ase van drie maanden 
in te stellen. In de eerste bijeenkomst met de werkgroep van 
het kindercafé is gesproken over hoe het kindercafé vorm 
moest krijgen. De onderzoeker heeft  deze informati e verwerkt 
in een projectplan die vervolgens ter check naar de werkgroep 
is gestuurd. Met de werkgroep zijn twee themacafés 
vormgegeven. Deze zijn geëvalueerd en op basis daarvan is het 
projectplan bijgesteld. Na de pilotf ase is besloten door te gaan 
met de kindercafés op thema. Uit observati es en evaluati es 
was voldoende opgehaald om dit naar de wens van ouders te 
blijven doen, iedereen zag de toegevoegde waarde ervan.

Figuur 7.4. Pedagogische visie voor Zwolle-Zuid.
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7.2 Evaluatieve Onderzoeksopbrengsten 
7.2.1 Participerende observaties  
Observaties pilotfase
In de pilotfase werden twee kindercafés georganiseerd met 
een thema. Deze thema’s zijn met de werkgroep bedacht. Bij 
het eerste themacafé waren tien ouders aanwezig en twaalf 
kinderen. Veel ouders hadden het voorbij zien komen op 
social media of via het portaal van de kinderopvang. Ook uit 
andere stadsdelen zijn ouders gekomen. Er was een activiteit 
voor ouders door een coach voor moeders met zonen. Het 
thema was ontspanning. De coach probeerde de ouders wat 
te vertellen, dit verliep echter rommelig. De ruimte was erg 
gehorig, ouders zaten aan tafel en konden daardoor minder 
goed met kinderen samen iets doen. De ouders werd een 
oefening geleerd om te ‘droedelen’, het tekenen van wat lijnen 
en daar figuren in zien. Een van de vaders liep naar buiten gaf 
daar in gesprek aan dat het te zweverig voor hem was. Hij had 
vooral behoefte aan iets leuks voor de kinderen. Een andere 
moeder gaf aan dat het voor haar zo iets te professioneel 
werd, wat volgens haar niet het idee van het kindercafé was. 
Er waren ook positieve reacties, een aantal ouders gaf aan 
er zeker wel iets mee te kunnen, maar dat het niet de juiste 
setting was, omdat het zo gehorig was. Opvallend was wel dat 
een half jaar later sommige ouders het nog steeds over de 
activiteit hadden en er wel iets aan gehad hadden, het is dus 
wel van betekenis gebleken bij een aantal ouders. 

Naar aanleiding van de observaties is er besloten de volgende 
activiteit meer op kinderen te richten en om materialen aan 
te schaffen. Mooie grote kleden, zodat kleine kinderen op de 
grond kunnen spelen zonder dat deze vies is en om het geluid 
te dempen en nieuw houten speelgoed om het kindercafé 
een andere uitstraling te geven. Nu was er veel afgedankt 
speelgoed van plastic, dit was niet passend bij wat het 
kindercafé uit wil stralen.

De tweede bijeenkomst was wederom druk bezocht met 
veertien kinderen en elf ouders. Deze bijeenkomst was bewust 
meer gericht op kinderen. Het thema was muziek. Er kwam 
een muzikant die gespecialiseerd was in het maken van 
muziek met peuters. De kinderen zaten in een cirkel en waren 
lang geboeid. Ouders zaten eromheen en konden hun kind 
observeren en deden ook mee. 

Reactie van ouder: “Nu kon ik eindelijk zien hoe mijn kind 
in een groep is. Ik zie hem niet zo vaak in een groep. Bij de 
kinderopvang mogen we nu bijvoorbeeld door corona niet 
naar binnen. Hij is in een groep echt een kat uit de boom kijker, 
een stille genieter en vindt alles wel prima. Leuk om zo eens te 
kunnen zien.” Onderzoeker: “Dus eigenlijk heb je je eigen kind 
beter leren kennen?” Ouder: “ja!”

De artiest was op een inspirerende manier bezig met spel, taal, 
muziek, bewegen en gebaren. Ook dit was een inspiratie voor 
de ouders: ‘heel leuk om te zien hoe je met zo weinig wel een 
hele wereld voor je kind kunt verbeelden’. Er zijn twee extra 
ouders zijn toegevoegd aan de groepsapp van het kindercafé. 
Daardoor zijn deze ouders voor langere periode verbonden 
aan het kindercafé. De reacties van de ouders over de activiteit 
waren erg enthousiast. Ze waren ook enthousiast over de 
nieuwe aankleding van de ruimte en het nieuwe speelgoed. 
Het contact tussen ouders onderling ontstond dit keer alleen 
weer minder. 

Naar aanleiding van de observaties is besloten om voor de 
volgende bijeenkomst voldoende vrije ruimte te houden in het 
programma voor ouders en kinderen om elkaar laagdrempelig 
te ontmoeten.

Observaties na pilotfase
Na de pilotfase is besloten door te gaan met een maandelijks 
themacafé. Tussen de themacafés door is er wekelijks een 
‘gewoon’ kindercafé. Waar een leuke activiteit voor kinderen 
wordt bedacht door de vrijwilliger en de ouders koffie en 
thee kunnen de drinken. Ouders willen graag iets brengen 
(bijvoorbeeld borstvoedingscoach), ouder met veel ervaring in 
de hulpverlening. Na de pilotfase is twee keer geobserveerd bij 
zo’n ‘gewoon’ kindercafé.

Ook bij de gewone kindercafés is het drukker sinds de 
themacafés zijn geweest. Rond Pasen was er een activiteit 
om paaseitjes te zoeken. Er waren negen volwassenen, vijf 
moeders, een vader een pleegoma, een oma en een oppas. 
Er waren tien kinderen aanwezig. Opvallend om te zien was 
dat er al wat laagdrempelige vragen om hulp kwamen. Zo 
vroeg een van de aanwezige volwassenen of iemand nog een 
tip had voor een nieuwe goedkope kinderwagen, de huidige 
was afgesleten en diegene had niet veel budget. Een andere 
vrouw gaf aan hoe ze in haar positie was gekomen en gaf 
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aan best wat ondersteuning te kinnen gebruiken, omdat 
ze het allemaal alleen doet. De oppas gaf aan helaas geen 
plek meer te hebben, maar wel eens samen koffi  e te willen 
drinken en samen met de kinderen naar een speeltuin ofzo 
te gaan. Een andere ouder gaf aan naar het kindercafé te 
komen om een wat groter netwerk te krijgen in de buurt, ze 
woont er al een ti jdje, maar kent eigenlijk niemand. Nog een 
andere ouder gaf aan naar het kindercafé te komen om meer 
te oefenen met haar Nederlands, ook voor haar dochter. Er 
werden open verhalen gedeeld en er werd ook herkenning 
bij elkaar gevonden bijvoorbeeld over allergieën bij kinderen, 
er werd ook uitgewisseld hoe de ouders daarmee om gingen. 
Een ouder vroeg aan de groep samen naar huis te lopen. Een 
groepje ouders wandelde samen weg bij het kindercafé. Zo 
voldoet het kindercafé aan een behoeft e om laagdrempelig te 
ontmoeten en ervaringen te delen.

Een maand later is nog eens geobserveerd. Er waren acht 
volwassenen en acht kinderen aanwezig. Het was schijnbaar 
het rusti gste kindercafé in ti jden. De mensen die er nu waren 
gaven aan dat de vaste groep aanwezig was, zij waren er 
eigenlijk wekelijks, een van de ouders zei dat er meestal 
vijft ien tot twinti g deelnemers zijn. Een van de volwassenen 
vertelde die week weer bij Zoë Zingt te zijn geweest, een 
acti viteit waar ze via het themacafé mee in aanraking was 
gekomen. De ontwikkeling van kinderen werd besproken en de 
moeilijkheden die daarin een rol kunnen spelen. Er werd een 
osteopaat aangeraden door een van de ouders. Twee ouders 
gaven aan dat het kindercafé voor hen een soort gezinsuitje 
is geworden, ze komen meestal met z’n drietjes als het lukt 
met werk. Ook gaven een aantal ouders aan wel iets te willen 
delen over hun experti se. Bijvoorbeeld een vrouw die ook 
borstvoedingscoach is, een andere vrouw heeft  verstand van 
draagzakken en wil deze volgende week wel eens meenemen. 

Conclusies uit de observati es:
• Themacafés werken: er komen meer ouders op af en 

ouders halen er inspirati e uit
• Via focus op kinderen worden meer ouders bereikt, niet 

door enkel inzet op acti viteit voor ouders
• Inzet van social media (facebook en instagram) en portaal 

kinderopvang zijn eff ecti ef
• Kwaliteit van speelgoed doet veel voor de uitstraling
• Ruimte voor laagdrempelige ontmoeti ng ti jdens 

kindercafé is belangrijk

• Sommige ouders vinden het pretti  g zelf ook iets in te 
brengen en daarmee andere ouders te helpen, in plaats 
van slechts wat halen.

• De doelgroep die het kindercafé wil bereiken wordt 
bereikt, het is een diverse groep (groot)ouders en 
verzorgers.

7.2.2 Uitkomsten internet-enquête  
Om het perspecti ef van ouders beter mee te kunnen nemen 
en beter te voldoen aan behoeft en van ouders is een enquête 
uitgezet. De enquêtevragen zijn door de onderzoekers bedacht 
en ouders hebben deze vervolgens geformuleerd, zodat het in 
taal geschreven is die ouders zelf ook spreken. De enquête is 
door 177 ouders/verzorgers uit Zwolle-Zuid ingevuld waarvan 
155 volledig. In de enquête is gevraagd welke initi ati even 
bekend zijn onder ouders/verzorgers, waar ze behoeft e aan 
hebben en of en hoe ouders om hulp vragen en bij wie. 
De enquête is voornamelijk door moeders ingevuld (155), 
maar ook door 22 vaders en 2 verzorgers. 

Hulp en ondersteuning
De ouders/verzorgers zijn allereerst gevraagd naar hun 
mogelijkheden om terug te vallen op mensen in hun netwerk. 
Bij wie kloppen ze aan voor hulp en welke drempels ervaren 
ouders en verzorgers om hulp te vragen?

In Zwolle-Zuid vallen ouders vooral terug (schoon)ouders, 142 
van de 175 ouders geven aan bij (schoon)ouders terecht te 
kunnen. 132 ouders/verzorgers geven aan bij andere familie, 
vrienden terecht te kunnen. Ongeveer een derde geeft  aan op 
andere ouders in de buurt terug te kunnen vallen. 10 ouders 
geven aan bij niemand terecht te kunnen. Bij anders namelijk 
gaven vijf ouders aan alleen terug te kunnen vallen op familie 
of vrienden die erg ver weg wonen. Nog eens vijf ouders gaven 
aan terecht te kunnen bij buren die niet zelf ouder zijn. 
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Vragen over opvoedti ps halen ouders/verzorgers in Zwolle-
Zuid vooral binnen hun netwerk van familie en vrienden (157 
van de 170). 124 ouders/verzorgers zoeken opvoedti ps op het 
internet en 110 ouders geven aan organisati es en professionals 
hiervoor te kunnen bereiken. 1 ouder gaf aan niet te weten die 
terecht kan. 22 ouders/verzorgers gaven aan deels organisati es 
te kennen, maar niet alles helder hebben. Ook gaf een ouder 
aan bij collega’s terecht te kunnen en een andere ouder gaf 
aan wel echt zelf veel opzoek te moeten. 

46% van de ouders/verzorgers in Zwolle-Zuid ervaren een 
drempel om hulp te vragen. De grootste drempel die in Zwolle-
Zuid wordt ervaren door ouders/verzorgers om hulp te vragen 
is het zelf op te willen lossen, 67 van de 164 ouders/verzorgers 
geven dit aan. Ook voelt een deel van de ouders zich falend 
als ze om hulp moeten vragen (21 ouders/verzorgers) of 
zijn bang dat anderen gaan bepalen wat goed is (21 ouders/
verzorgers). Andere drempels die worden ervaren zijn: angst 
dat het geld kost (15), schaamte (14), gebrek aan kennis waar 
terecht te kunnen (5), denken dat er wachtlijsten zijn (4), angst 
dat het eigen risico eraan op gaat (2). Verder geven ouders 
nog aan dat veel problemen in fasen gaan, dus het misschien 
al over is tegen de ti jd dat er hulp is. Ook gaf een ouder aan 
door negati eve ervaring met professionele hulpverlening niet 
meer om hulp te vragen, de professional gaf alleen terug: “wat 
zegt je moeder gevoel”. Een andere ouder gaf aan dat het 
teveel ti jd kost de juiste hulp te vinden. Het grootste deel van 

de ouders/verzorgers ziet geen drempels om hulp te vragen 
(54%), of geeft  aan nog nooit hulp nodig gehad te hebben (38 
ouders/verzorgers), dit betekent niet dat zij ook geen drempels 
ervaren. 

Initi ati even in Zwolle-Zuid
Om aan te sluiten bij huidige initi ati even en te peilen waar 
ouders behoeft e aan hebben is uitgevraagd welke initi ati even 
ouders/verzorgers al kennen in de wijk, ook is uitgevraagd 
waar ouders/verzorgers nog behoeft e aan hebben en waar zij 
zelf aan mee zouden willen doen. 

De meeste ouders/verzorgers zijn bekend met ten minste één 
initi ati ef. 26 ouders/verzorgers gaven aan geen enkel initi ati ef 
te kennen. Bijna alle initi ati even, behalve centering pregnancy 
wordt door minder dan de helft  van de ouders/verzorgers 
gekend. Opvallend is dat er veel acti viteiten van Travers zijn 
die minder goed bekend zijn bij jonge ouders. Er is dus wel 
een wereld te winnen in de bekendheid van de initi ati even 
in de wijk. Ouders geven ook andere initi ati even aan die zij 
kennen: GoKids Zwolle en jeugdland in Zwolle-Zuid. Daarnaast 
noemen veel ouders bij de open vragen initi ati even uit andere 
stadsdelen of zelfs andere dorpen of steden. Dit geeft  aan dat 
lang niet alle ouders alleen opzoek zijn naar initi ati even binnen 
de wijk.

Opvallend is dat de behoeft e voor acti viteiten voor het hele 
gezin het grootst is en verder acti viteiten voor kinderen. 
Daarnaast is ook de behoeft e aan een online platf orm redelijk 
groot.
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Overig
Ouders kregen de ruimte om open te reageren op de enquete. 
Hierin gaven een aantal ouders aan misschien een vertekend 
beeld te hebben door corona of omdat ze nog maar net 
in Zwolle-Zuid zijn komen wonen. Ook een aantal ouders 
begonnen daarin over speelmogelijkheden. Bijvoorbeeld 
dat er behoeft e is aan uitdagendere speeltoestellen voor 
behendige kinderen. Andere ouders maken zich zorgen over de 
veiligheid van huidige speeltuinen, maar ook de behoeft e aan 
natuurspeelplaats wordt genoemd. 

Conclusies uit de enquête: 
• Het grootste deel van de acti viteiten in de wijk zijn niet 

bekend bij ouders. 
• Meer focus op kinderen, want dat is de behoeft e van 

ouders.

Binnen het project wijkgericht werken rond het jonge kind 
is het dus belangrijk om te kijken of de acti viteiten geschikt 
zijn voor het gezin en in ieder geval een focus heeft  op de 
kinderen. Dit gegeven hebben we meegenomen in de rest van 
het project. Daarnaast is het belangrijk om de bekendheid van 
bestaande initi ati even te vergroten.
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7.2.3 Resultaten diepte-interviews 
Met behulp van diepte-interviews bij vier ouders en drie 
professionals, betrokken bij de wijk Zwolle Zuid, is geprobeerd 
een beeld te krijgen van hoe ouders en professionals aankijken 
tegen de opvoeding en het versterken van het gewone leven 
voor ouders en jonge kinderen. Tevens wordt gevraagd naar 
ervaringen in de samenwerking tussen ouders onderling en 
met professionals rondom jonge kinderen. 

Werkzame elementen in de opvoeding van jonge kinderen in 
het dagelijkse leven
Ouders vinden het belangrijk dat er met een positieve blik 
naar het kind gekeken wordt en er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van kinderen in plaats van beperkingen, dat 
kinderen plezier hebben, samen leren spelen, grenzen leren en 
goed hechten. Deze worden hieronder verder uitgewerkt.

• Kijken naar mogelijkheden 
Uit de interviews komt bij alle ouders naar voren dat ze het 
belangrijk vinden in de opvoeding dat er wordt gekeken naar 
de mogelijkheden en interesses van kinderen. Daar moet 
volgens ouders de nadruk op liggen in de opvoeding in plaats 
van op beperkingen. Wat kinderen kunnen of interessant 
vinden uitbouwen.

     Ik vind het belangrijk dat hij weet wat er allemaal mogelijk 
     is (ouder).

     Dat er gekeken wordt naar wat ze kunnen in plaats van wat 
     ze niet kunnen, of wat ze hadden moeten kunnen (ouder).

     Proberen als we zien dat hij ergens nieuwsgierig naar is dat 
     extra te stimuleren (ouder). 

• Plezier hebben
In het verlengde van het kijken naar mogelijkheden geven 
ouders ook aan het belangrijk te vinden dat hun kind blij is en 
plezier heeft in de dingen die ze doen.  

     Dat ze plezier hebben in wat ze doen (…) maar vooral 
     plezier. Dat ze gelukkig zijn in wat ze doen (ouder).

     Vooral gewoon lekker vrij en blij zijn (ouder).

• Samen leren spelen
Ouders hechten er ook aan dat hun kinderen met andere 
kinderen leren spelen. Ook verschillende professionals geven 
dit belang aan. 

     Dat hij leert dat hij sociaal wordt met anderen |(ouder).

     Socialisatie vind ik belangrijk. En ja sociale contacten met 
     leeftijdsgenootjes (ouder).

     Dat er spelletjes worden gedaan. We merken nu al de   
     effecten van de coronatijd, dat kinderen de ervaring hebben 
     gemist van samen spelen. (professional)

• Grenzen leren
     Dat ie wel grenzen leert en weet wat er wel en wat er niet 
     mag (ouder.)

     Ik vind het belangrijk dat ze leren luisteren (ouder).

• Veiligheid en hechting
     Nou, dat ze vrij kunnen spelen -ja, wel onder toezicht hoor- 
     en dat er genoeg mogelijkheden zijn om te spelen en dat ze 
     daar ook veilig kunnen spelen, want dat is een van de 
     grootste angsten hier in Zwolle-Zuid: het vele water overal 
     (ouder).

     Hechting, daar hebben we inderdaad in het begin heel erg 
     aan gewerkt. Nu nog steeds natuurlijk, maar in het begin 
     was het gewoon op een paar dingen even extra letten. Pal 
     na zijn geboorte, nadat hij bij mama huid op huid had 
     gelegen, ook bij mij gewoon even lekker. (ouder).

     Alles begint bij taal, spel en veiligheid. (professional)  

• Doorgaande lijn en warme overdracht 
Professionals gaven verder nog aan in de opvoeding een 
warme overdracht een doorgaande lijn en taalontwikkeling erg 
belangrijk te vinden.

     De doorgaande lijn, dat we weten vanuit de opvang wat 
     belangrijk is, zodat je een goede start kunt maken op school.    
     Dat is voor ons het belangrijkste, een warme overdracht 
     met waar het kind ook maar vandaan komt (professional).
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Werkzame elementen in de uitwisseling met andere ouders
Ouders is gevraagd hoe zij de steun van andere ouders 
ervaren. Wat daarin fijn of juist niet fijn is. Professionals is ook 
gevraagd hoe zij de steun van ouders aan elkaar zien.

• Iets betekenen voor de ander
Opvallend is dat de ouders aangeven in contact met andere 
ouders het vooral fijn te vinden iets voor de ander te 
betekenen in plaats van er zelf iets uit halen.

Ouder, op de vraag hoe ouders onderlinge ondersteuning van 
andere ouders ervaren antwoord een ouder: “Nee. Meestal 
worden wij gevraagd om te helpen. Andersom ervaar ik dat 
niet zo.  Er is wel een moeder die woont twee deuren verder, 
zeg maar, en die heeft een dochter. Maar doordat ze alleen 
staat vraagt ze wel: ‘kan ze een uurtje bij jou, dan kan ik even 
naar de winkel’.“

     Met mijn zoon met autisme, daar liepen we natuurlijk wel 
     tegen dingen aan. Maar daar lopen de andere ouders niet 
     tegen aan dus dan heb je heel weinig herkenning. Nu kan ik  
     wel andere ouders helpen met een kind met autisme 
     (ouder).

Ook professionals zien de behoefte van ouders om voor 
andere ouders iets te betekenen.

     Maar ook dat stukje dat een moeder gewoon vertelt over 
     een draagzak of over wasbare luiers en er zijn steeds meer 
     moeders die even wat meenemen, wat lekkers. Laatst 
     bracht iemand wat kinderpleisters, dat had ze over. Weet je, 
     zoiets willen ze meer. Dat het echt van hunzelf is, denk ik
     (professional).

     Onderlinge steun van ouders is ontzettend belangrijk. We 
     willen ook volgend jaar met een buddysysteem gaan 
     werken met ouders, dat je een beroep kan doen op een 
     ouder binnen de school die bijvoorbeeld ervaring heeft 
     met autisme en dat we daar een databankje voor 
     aanleggen, dat is echt een van onze wensen. Wat wij 
     heel belangrijk vinden is onze klassenouders, die ook 
     echt een aanjagersrol hebben in de groep. We hebben 
     nu de goede gewoonte dat nieuwe ouders bij de wendagen 
     worden opgewacht door de klassenouder. Die krijgen daar 
     de contactgegevens van en gaan de ouders helpen wegwijs 

     te raken in de school en dan hoop ik dat je dat daar ook wel 
     een kort lijntje is als er wat is voor andere dingen die de 
     juf of meester kan vertellen. Ik denk dat als ouders hun weg 
     weten, dat dat gewoon heel belangrijk is (professional).

Werkzame elementen in de rol van professionals
Er is veel gezegd door de ouders in de interviews over de 
rol van professionals, wat daarin goed is gegaan, maar ook 
wat ouders gemist hebben en prettig hadden gevonden. De 
grootste thema’s daarin zijn het serieus genomen worden 
als ouder en de continuïteit van personeel, omdat elkaar 
kennen en present zijn volgens de ouders belangrijk is. Ouders 
noemen in de interviews tien werkzame elementen in de rol 
van professionals: - serieus genomen worden als ouder, - dat 
een professional naast de ouder gaat staan, - bereikbaarheid 
van professionals/dat de lijnen kort zijn, - duidelijkheid, 
openheid, dat ouder en professional elkaar kennen, - er 
gekeken wordt naar wat goed gaat bij het kind, - er een 
doorgaande lijn is tussen professionals, - dat professionals 
praktische tips geven waarmee geëxperimenteerd kan worden 
en - dat professionals signaleren en deze signalen bespreken. 
Daarnaast noemen ouders een aantal voorwaarden voor die 
werkzame elementen voor het opbouwen van een goede 
samenwerking met professionals: continuïteit van personeel 
en tijd hebben om elkaar te leren kennen en een band op te 
bouwen.

• Serieus genomen worden als ouder en naast ouder staan
Het thema serieus genomen worden als ouder kwam in elk 
interview met de ouders meerdere malen terug.

     Hoe zie ik dat het liefst? Dat ze… vooral luisteren naar de 
     ouders zelf. Omdat die toch het beste het kind kennen. En 
     van daaruit eh verder kijken en adviezen geven. En niet het 
     standaard plaatje van: zo is het, dus zo moet het en dit zal 
     het wel zijn (ouder).

     Maar als er een beetje een betweterige toon of wat dan 
     ook in begint te komen, dan uhm, dan haak ik af zeg maar. 
     Het is nooit verstandig om tegen ouders te zeggen hoe ze 
     moeten ouderen, eigenlijk. (…) Ja, en je kan wel informatie 
     geven of psycho-educatie geven over de ontwikkeling van 
     een kind, en dat de ouder dan zelf eventueel al een heel 
     deel kan oppakken (ouder).
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Dat blijkt ook uit het volgende gesprek:
Ouder 1: “Ja dat is lastig zeggen. Ja, ik denk nog ondersteunend 
en ernaast. Ik denk dat ze op moeten letten dat ze niet 
overheersen en te ver gaan, zeg maar. Dat ze wel echt de 
grenzen weten van hun cliënten. En anders andere hulp…” 
Onderzoeker: “En wat is dan te ver gaan?” Ouder 2: “Dat zij 
gaan invullen van: je moet dit, en je moet dat, en je moet zus. 
En dan ook niet verder nadenken of meedenken van wat er 
eigenlijk wel niet kan.”

• Kijken naar wat goed gaat en ruimte daarmee te 
experimenteren
Het is opvallend dat veel elementen die ouders belangrijk 
vinden in de opvoeding ook terug komen in wat ze werkzaam 
vinden in de rol van professionals. Namelijk dat professionals 
oog hebben voor wat goed gaat bij het kind en niet alleen wat 
er niet goed gaat. 

     Alleen de ene juf kon meer met haar dan de andere juf. De 
     ene juf zag meer problemen en de andere dacht: ‘het gaat 
     allemaal wel’. Ze had ook meer een klik met de ene juf dan 
     met de andere juf, dus ze probeerde ook meer uit (ouder).

Het kijken wat goed gaat, gaat dus samen met uitproberen. 
Ook een andere ouder benoemde het kijken wat goed gaat in 
combinatie met experimenteren:

Op de vraag welke zorg of ondersteuning die als prettig is 
ervaren kwam onder andere het volgende antwoord:

     Die keken ook gewoon van: wat functioneert wel. Die gaven 
     tips van probeer ze eens, werkt het niet? Dan bespreken we 
     de volgende keer gewoon wat anders kan. Gewoon 
     proberen en werkt het niet dan werkt het niet en kijken we 
     wat anders kan. Die keken wel echt mee van wat werkt 
     wel en wat werkt niet en niet van: dit moet wel werken, 
     want anders dan is er niets (ouder).

• Bereikbaarheid en elkaar kennen
Wanneer ouders gevraagd werden naar prettige ervaringen 
met professionals kwamen ze met voorbeelden van situaties 
waarin professionals goed bereikbaar zijn. 

     Oké, want met de mentor van onze dochter hebben we ook 
     goed contact. Als ik die bel of mail krijg ik ook dezelfde dag 
     reactie terug. (…) Korte lijnen, en dat je er niet steeds 
     achteraan hoeft zeg maar. Want dan moet je steeds 
     weer nadenken: oh, ik moet er achteraan want ze heeft nog 
     steeds niet terug gereageerd, en dan loop ik vast. Dan loopt 
     mijn planning ook in het honderd. We hebben ook nog wel 
     hulpverlening. Ik heb bewindvoering. We hebben haar zelfs 
     ook privé. We hebben haar denk ik al wel dertien jaar. Maar 
     die heb ik privé… Als het echt heel hard nodig is mag ik haar  
     zelfs privé, en dan neemt ze op ook. Dat is vertrouwd. (...) 
     En ook de verpleegkundige van het consultatiebureau. Ook 
     haar heb ik een mobiel nummer van en kan ik gelijk appen. 
     En als ik mail heb ik altijd wel binnen een week antwoorden
     (ouder).

     Het is zo hectisch bij mij in huis. Dat als je eindelijk de 
     tijd hebt om mensen te gaan bellen en doen, dan is het ook 
     belangrijk dat ze op dat moment of in ieder geval iemand 
     iets kan. Want ik bel niet voor niets op dat moment want 
     ik heb al speciaal plek voor moeten maken dat ik iemand 
     kan gaan bellen zonder dat daar een kind van drie doorheen 
     schreeuwt en een kind van vijftien aan je arm komt hangen 
     omdat het van alles moet. Ja, dat werkt allemaal niet 
    (ouder).

• Feedback van ouders naar professionals
Door ouders werden ook voorbeelden gedeeld waarin het 
gebrek aan bereikbaarheid juist zorgde voor een negatieve 
ervaring met professionals:

     En ehm. Nouja soms duurt het wat langer en soms is alles 
     in één keer geregeld. Soms kun je ze niet te pakken krijgen. 
     Dat vooral. We hebben er maanden over hebben gedaan 
     om ze te pakken te krijgen. Telefonisch niet bereikbaar. Via 
     de mail niet bereikbaar. Nouja. Uiteindelijk is dat verbetert 
     nadat we haar te pakken kregen en er wat van zeiden. 
     Maar dat ik met bepaalde dingen aanvragen, zoals 
     een fiets voor haar of een kinderwagen, we hebben er 
     uiteindelijk negen maanden erover gedaan om voor 
     haar een kinderwagen te krijgen. Dat ik zoiets heb van: 
     een aangepaste fiets ga ik zelf wel regelen, want ja het 
     heeft eigenlijk geen nut om.. het geeft eigenlijk meer stress 
     om het via professionals te doen, dan dat ik er plezier van 
     heb (ouder).
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Werkzame elementen in het netwerk van professionals
Ook professionals zien in hun werk het belang van elkaar 
kennen. Wanneer professionals elkaar kennen is er snellere 
afstemming. Dit gebeurd vaak gemakkelijker als er een 
gedeelde ruimte is.

     Die zien we gewoon vaak. Dus daar heb je ook sneller 
     aanspraak mee. Bijvoorbeeld over activiteiten in de wijk,  
     dat komt allemaal bij hun terecht, zeg maar. Dus dat is wel 
     mooi, maar als je elkaar niet kent gebeurd dat minder 
     (professional).

Het belang van korte lijntjes wordt daarin ook genoemd.

     Er zijn allemaal mensen die ons gebouw gebruiken. Hier 
     hebben we overleg mee, korte lijntjes. Als er is, bijvoorbeeld 
     ik heb een leerkacht in groep 5 die een kind heeft met 
     zorg is over de handschriftontwikkeling en dan vragen we de 
     fysiotherapeut om even mee te kijken. Het werkt twee 
     kanten op. Ik vind dit belangrijk (professional).

• Professionals over samenwerking met andere professionals
Professionals merken op dat er al wel meer samenwerking in 
de wijk tot stand komt.

     Als ik het los zie van elkaar, in de wijk gaat het steeds beter. 
     Je ziet, ja, dat we steeds meer partijen erbij gaan 
     betrekken en dat we echt samen gaan werken aan die 
     prestatieafspraken (professional) 

Maar professionals geven ook aan dat deze samenwerking nog 
beter en intensiever kan. Veel professionals zijn van andere 
professionals niet op de hoogte van wat ze doen en aan te 
bieden hebben. 

     Maar het kan altijd nog beter (..) het zou fijn zijn als we 
     beter op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Dat anderen 
     dan ook naar jou kunnen doorverwijzen en andersom 
     (professional).

Ook dit raakt weer aan het elkaar kennen en korte lijnen 
hebben.

Werkzame elementen van de ontwikkelde activiteit 
Kindercafé
Meerdere ouders van het kindercafe geven aan niet zoveel 
contact met andere ouders in de buurt te hebben, maar 
dat het kindercafe wel precies voldoet aan die behoefte. Op 
de vraag of de ouder ook andere ouders sprak buiten het 
kindercafé om antwoordde een moeder: ”Nee. Bijna niet. 
Omdat ik ook continue heen en weer aan het fietsen ben om 
iedereen op school te krijgen. Dus dat is ook gewoon lastig. 
Dit is gewoon mijn dag om mensen te zien.” ‘Dit’ verwijst 
daarin naar de dinsdagochtend waarop deze moeder naar 
het kindercafé komt. Een andere moeder antwoorde op 
de vraag of ze wel eens met andere ouders in gesprek is of 
onzekerheden deelde: “Ja, dat doe ik vooral bij het café”

• Herkenning en lotgenotencontact
Wat ouders belangrijk vinden in het contact met andere 
ouders is het vinden van herkenning. Als de ouders bij elkaar 
herkenning vinden verbindt dit, als de herkenning ontbreekt 
lijkt het contact minder waardevol voor de ouders. Een 
moeder sprak in het interview over een andere moeder die 
ze tegen kwam op het schoolplein, hun kinderen zaten op 
dezelfde school, ze hadden beiden ervaring met pleegzorg en 
beiden te maken met een kind met diabetes waarin ze met 
hetzelfde zorgpersoneel te maken hadden. Daarin konden 
ze ervaringen, maar ook kennis over bepaalde onderwerpen 
uitwisselen. 

     Dan raak je aan de praat (...) je loopt tegen dezelfde dingen 
     aan (...) wij liepen tegen dingen aan en zij wist daar dan de 
     regels van zeg maar (ouder).

Een andere moeder sprak over een Centering Pregnancy groep 
waar ze contact heeft met moeders die in dezelfde fase zitten 
en daardoor ook sneller tegen dezelfde dingen aanlopen.

     We spreken nog steeds een keer in de twee maanden af en 
     verder hebben we een appgroep waar vragen in komen of, 
     ja, waar leuke momenten worden gedeeld (ouder).

• Ontmoeting met andere ouders
De meest genoemde waarde van het kindercafé voor de 
ouders is dat ze uit kunnen wisselen met andere ouders. 
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     Je kunt overleggen met andere ouders, of ze tegen dingen 
     aanlopen, en ervaren. Je kunt wat vergelijken misschien met 
     kinderen onderling. Ieder kind is natuurlijk uniek, maar 
     sommige dingen horen wel… In een bepaalde lijn moet een 
    kind wel dingen gehaald hebben, zeg maar (ouder).

     Natuurlijk dat je andere ouders spreekt. Dat als je ergens 
     tegenaan loopt je dat met elkaar kan bespreken van ‘hoe los 
     jij het op?’ (…) En dat je elkaar inderdaad helpen kunt. (...) 
     Ja, maar dat je ook andere mensen kunt helpen, zonder dat 
     je zoiets hebt van: ‘heb je haar weer’ (ouder). 

     Je spreekt ook andere ouders die je anders niet ziet (…) 
     Ja, er hang altijd wel een prima sfeertje dus eh, beetje slap 
     ouwehoeren onderling zal ik maar zeggen (ouder). 

     Het is altijd hier wel ff een praatje maken (ouder). 

Ook professionals zien de waarde van het kindercafé in het 
ontmoeten.

     Belangrijk is dat ouders elkaar kunnen ontmoeten. Een 
     beetje het lotgenotencontact, zeg maar. Dat ouders die 
     dat ook heel erg nodig hebben, dat stukje sociale contact 
     wat meer opzoeken. En wat je ziet is dan veel ouders die 
     thuiszitten en niet werken en gewoon weinig ontmoeten. Je 
     merkt echt dat ze in het Kindercafé andere ouders 
     ontmoeten en dan lekker kunnen kletsen over hun kinderen 
     en dat de kinderen gewoon lekker kunnen spelen 
     (professionmal).

     Met elkaar praten hierover, dan is dit iets moois, dan maak 
     je eigenlijk een klein dorpje hier. Dan kun je elkaar vinden 
     hier. Ik vind het mooi om te zien de ouders die hier komen 
     echt wel contact maken (professional).

• Kinderen kunnen spelen met kinderen in dezelfde fase of 
ontwikkelingsniveau
Naast de ontmoeting met andere ouders vinden ouders het 
ook erg belangrijk dat hun kinderen met andere kinderen 
kunnen spelen.

     Ja, dat hij sociale contacten met leeftijdsgenoten maakt        
     (ouder).

Op de vraag van de onderzoeker of dat minder was zonder 
KinderCafé, antwoorden ouders met: “Veel minder. Voordat ‘ie 
twee was heeft ‘ie alleen een paar maanden… Moest ‘ie het 
echt van dit hebben.”

     En voor mijn dochter is het gewoon heel leuk om met 
     andere kinderen te spelen en wel met haar 
     ontwikkelingsniveau, wel een stuk jonger natuurlijk, 
     maar qua niveau zijn ze wel gelijk. Daar kan ze zich wel aan 
     optrekken (ouder).

     Ik vind het helemaal leuk. Hij gaat natuurlijk niet naar 
     een kinderopvang ofzo, dus dan heb je geen interactie 
     met andere kindjes, behalve de zwemles drie kwartier op 
     woensdagochtend. Dus ja, voor ons is het echt de interactie 
     met andere kindjes, en eens een keer wat ander speelgoed
     (ouder).

• Relaxed en laagdrempelig
Naast ruimte voor ontmoeting van ouders met elkaar en 
kinderen met elkaar, wordt ook de laagdrempelige en relaxte 
sfeer door ouders gezien als een werkzaam element van het 
kindercafé.  

     Ja het loopt zoals het loopt. En eerder hadden was het nogal 
     strak van de planning. En dat was op zich fijn hoor. Een 
     strakke planning, maar de kinderen hadden minder vrijheid 
     erin. Want het moest dan en het moest dan. En nu is het: 
     het loopt zoals het loopt. En als je eerder weg wil dan ga je 
     eerder weg (ouder).

     Dat het ook een beetje losgelaten wordt. De boel de 
     boel een beetje kunnen laten. De kinderen gewoon hun 
     gang kunnen laten gaan en af en toe een keer een thema is 
     hartstikke leuk. Dat vinden die kinderen ook prachtig en is 
     voor de ouders ook hartstikke leuk (ouder).   

•  Doorgaande lijn naar peuteropvang
Professionals hadden al aangegeven dat ze een doorgaande 
lijn belangrijk vonden in de opvoeding. Deze zien ze bij het 
kindercafé ook tot stand komen. Het Kindercafé is bijvoorbeeld 
op dezelfde locatie als de peuterspeelzaal. Kinderen en ouders 
kennen dan de boerderij al door het Kindercafé en komen 
later ook bij die peuterspeelzaal. Ook ouders geven aan dat dit 
prettig is voor hun kind.
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     En het kind wat meer kennis te laten maken met andere 
     kinderen, andere omgevingen, ook omdat de 
     peuterspeelzaal daar dichtbij zit en vaak die kinderen 
     vervolgens naar die peuterspeelzaal gaan. Dus dat ze het 
     alvast prettig vinden dat het kind in die omgeving zit
     (professional).

     Dat komt ook dat wij merken dat ouders, die kwamen 
     bij het Kindercafé met hun kinderen om hier te spelen, die 
     besluiten dat het kind hier op deze speelzaal kwam, omdat 
     ze zagen hoe wij met kinderen omgingen (professional).

Ook hierin is het element van elkaar kennen terug te zien, 
dat ouders dat prettig vinden in relatie met professionals. 
Ouders vinden een doorgaande lijn dus ook belangrijk, maar 
geven daar andere woorden aan. Het Kindercafé faciliteert dat 
elkaar leren kennen en een eventuele doorgaande lijn naar de 
peuterspeelzaal.

• Gewoon iets leuks doen met je kind
Daarnaast vinden ouders het prettig dat: ze ‘gewoon’ iets leuks 
kunnen doen met hun kind, de activiteit makkelijk te vinden is 
op social media, hun kinderen in een andere en ook erg mooie 
omgeving zijn met ander speelgoed, het wordt georganiseerd 
door mensen met affiniteit met kleine kinderen en de thema-
ochtenden inspirerend georganiseerd worden en inspirerend 
zijn.

     Ik denk dat alleen al… Het gaat er juist om dat je even niet 
     thuis bent in je… met je eigen speelgoed, dat je hier 
     een soort ander speelgoed ziet en gewoon al met andere 
     kinderen (ouder).

     En het feit dat het nu niet door een vrijwilliger is, maar 
     door iemand van Travers is denk ik voor mensen ook 
     anders....omdat de vorige vrijwilliger niet per se ervaring 
     met kindjes had. Oppaskindjes, maar verder niet. Dus die 
     kon ook niet adviezen geven. Dat is nu wel meer van: goh 
     misschien kun je dit proberen of… (ouder).

     Ja, en onze zoon vindt dit echt een fijne plek. Dat zie je hier 
     eigenlijk altijd, hij rent hier heerlijk rond, hij rent naar alle 
     dieren toe, probeert alle speeldingetjes uit. Ja, dus even een 
     ochtendje lekker ontspannen voor ons allemaal eigenlijk. Zo 
     voelt het wel altijd (ouder).

Conclusies diepte-interviews
• Ouders vinden onderlinge steun fijn, vooral in het 

uitwisselen en ontmoeten van andere ouders. Daarin 
vinden ze het ook prettig wanneer zij juist voor de 
ander iets kunnen betekenen. In projecten met jonge 
ouders is het dus raadzaam aandacht te hebben voor 
wederkerigheid.

• Het kindercafé bereikt diverse groep mensen. Het voldoet 
voor veel ouders aan hun behoefte om andere ouders te 
ontmoeten. De thema-ochtenden worden gewaardeerd, 
maar niet te vaak, omdat ontmoeting centraal moet staan 
voor ouders.

• Talentgerichte blik op kinderen, kijken naar mogelijkheden 
en interesses van kinderen. Niet bezig met wat ‘zou 
moeten’. Ook in de hulpverlening.

• Serieus genomen worden als ouders en samen met 
professionals onderzoeken wat wel en wat niet werkt. 
Ruimte om daarin te experimenteren. Daarin moeten dus 
meerdere opties worden aangedragen in plaats van 1 weg 
wijzen die dan de juiste moet zijn. 

• Professionals staan open om ontmoeting met ouders te 
faciliteren, ook voor ouders onderling. Ouders hebben 
hier ook behoefte aan. Hierin kan meer de samenwerking 
gezocht worden. 

• Professionals vinden een doorgaande lijn belangrijk met 
een warme overdracht. Ouders vinden deze doorgaande 
lijn ook belangrijk, maar geven hier anders woorden aan. 
Ouders vinden continuïteit in personeel belangrijk, elkaar 
kennen en daardoor een vertrouwensband opbouwen.
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Hoofdstuk 8 - Algemene resultaten en 
uitkomsten over de drie wijken heen
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8.1 Procesmatige onderzoeksopbrengsten: 
Leergemeenschappen en de fasen van Appreciative Inquiry (AI)
Naast de onderzoeksopbrengsten per wijk, zijn er ook
algemene procesmatige en evaluatieve onderzoeks-
opbrengsten die hieronder op een rij worden gezet.

8.1.1 De resultaten van het aanjagen van verbinding tussen 
professionals, ouders en netwerken rond het jonge kind 
De krachten van de wijk zijn opgezocht, zijn benut en zullen 
ingezet blijven worden in de doorgang van het project na de 
eindconferentie.

Al vanaf de eerste startdag van het project in juni 2020 
met een Masterclass over Hechting en netwerktafels voor 
alle betrokkenen rondom het jonge kind in de stad, werd 
er opgemerkt dat het voor ouders en professionals erg 
belangrijk is om elkaar te ontmoeten en weten te vinden in 
elkaars expertise. Veel professionals wisten niet van elkaars 
bestaan terwijl zij eenzelfde soort activiteiten (trainingen, 
bijeenkomsten, voorlichting) verzorgden voor ouders met 
jonge kinderen. Op deze eerste startdag werd door de sprekers 
reeds een zinvolle verbinding gelegd met het vakmanschap 
van de ouderbegeleiding en het benutten van specialistische) 
kennis omtrent het jonge kind door input van IMH-kennis 
(Infant Mental Health). In de aanloop van de slotdag van het 
project met een eindconferentie in september 2022 blijkt dat 
niet alleen voor jonge ouders een netwerk van belang is, maar 
dat er ook bij professionals een behoefte is om met de eigen 
expertise onderdeel te zijn van een netwerk rondom het jonge 
kind. 

Gedurende het proces van het doorlopen van de fasen van 
AI (als hulpmiddel om het gewone leven te versterken en 
te verbinden), werd vanaf de eerste fase (discover) ontdekt 
welke andere professionals en ouders hierbij behulpzaam 
zijn. Deze professionals en ouders werden betrokken bij de 
trio’s in de wijken en vormden aldus een lerend netwerk- een 
leergemeenschap. Een van de betrokkenen omschreef deze 
betrokkenheid in een interview als volgt: 

     En dan merk je dat je allemaal bij elkaar zit voor hetzelfde 
     doel, (...) heel passievol. Je raakt er niet over uitgepraat. Wij 
     kunnen ook nog uren praten. Bij de activiteit merk je dat die 
     sfeer daar gewoon hangt... Ik denk dat dit je drijfveer 
     achter alles is toch. Het brengt je op nieuwe ideeën, je 

verbindt (professional).

Bij dit lerend netwerk, de leergemeenschap werd duidelijk 
dat het in de eerste plaats gaat om personen die elkaar leren 
kennen en daarnaast het leggen van structuren. De betrokken 
professional uit de kinderopvang benoemt dit als volgt: 

     Ik vind de personen het belangrijkste. Structuur is ook 
     belangrijk want er zit een herhaling in en dan wordt het 
     een feit, dan weet je gewoon wanneer het is, maar dat 
     vind ik wel minder belangrijk, ik vaar wel bij “kliks”, het 
     moet gewoon goed voelen (professional).

Een professional van een basisschool benoemt dit als volgt: 

     Ik ben blij dat ik toch wel op de achtergrond vooral aan heb 
     mogen deelnemen met dit project. Ik heb er ook weer 
     dingen van geleerd en mensen leren kennen. Dat vind ik 
     gewoon heel fijn. Ik weet niet meer precies hoe ik er in 
     ben gerold, maar dat kwam zo en ik ben er heel blij mee en 
     ik denk dat het ook echt nog wel hele mooie dingen kan 
     gaan opleveren (professional).

Ten aanzien van het proces van AI is het resultaat geweest 
dat het de drie leergemeenschappen heeft geholpen 
om doelgericht en fasegewijs (gestructureerd) naar het 
gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van een activiteit heeft 
gebracht, waarbij de wensen van de ouders leidend waren 
en de uitvoering in een gelijkwaardige samenwerking tussen 
ouders en professionals is vormgegeven. Illustratief voor 
deze gelijkwaardige samenwerking is dat een van de ouders 
uit de leergemeenschappen de vragenlijst/enquête heeft 
ontworpen op basis van de notitie ‘Samen opvoeden!’(NJI, 
2020). Andere voorbeelden: een ouder heeft versterking 
van het online platform bedacht en weer een andere ouder 
heeft de inhoud van het filmpje over het project grotendeels 
aangestuurd en bijeenkomsten in de leergemeenschap 
waarbij ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig 
waren geleid. Een van de ouders heeft de lay-out van de 
pedagogische visie ontworpen en alle ouders hebben 
nadrukkelijk de pedagogische visie helpen formuleren. De 
ouders hadden hierin verschillende kwaliteiten die zij op 
hun eigen manier hebben kunnen inzetten, waarbij verschil 
er mocht zijn: niet elke ouder hoeft hetzelfde te kunnen en 
te willen. Bij de afronding van het project hebben de ouders 
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aangeboden om betrokken te blijven bij de evaluaties van de 
ontwikkelde activiteit en eventuele door-ontwikkeling. In een 
eventueel te ontwikkelen integraal pedagogisch wijkplan zou 
dit ondersteunend kunnen zijn.

Per fase werd in het eerste jaar van het project een terugblik 
gegeven van de resultaten van de vorige fase, uitleg gegeven 
over de nieuwe fase en werd vervolgens in de verschillende 
leergemeenschappen aan de slag gegaan. Van deze fasen zijn 
verschillende uitingsvormen vastgelegd en in dit rapport per 
wijk terug te vinden. Het doorlopen van de AI-fasen ‘dwong’ 
de betrokkenen om de gelegde contacten te onderhouden en 
inhoud te geven en had hiermee dus ook relationele impact. 
Voor de ene leergemeenschap ging het proces soms te snel 
en voor de andere te langzaam en ook moesten natuurlijk 
meningsverschillen over de aanpak overbrugd worden. In het 
tweede jaar waarin de laatste deliverfase – het daadwerkelijk 
uitvoeren van de activiteit – centraal stond, werden de 
verschillen in aanpak en proces per wijk meer duidelijk. Deze 
verschillen in aanpak en proces hadden vooral te maken met 
het verschil in behoeften per wijk; van de sociaal-culturele 
omgeving, de inwoners, ouders en professionals.
Een professional benoemt als één van de succesfactoren dat 
er niet teveel druk is gelegd en dat men niet teveel tegelijk wil 
opzetten: “Het is er en het wordt wel uitgebouwd”.
 
De primaire gerichtheid op de wensen van ouders ten aanzien 
van wat zij nodig hebben om het gewone leven voor hun 
jonge kinderen te versterken en dit leidend te maken in de 
ontwikkeling van een activiteit per wijk, maakt dat het proces 
een ‘bottom-up’ ervaring werden voor alle betrokkenen en het 
brede netwerk er omheen, de ervaring van een ‘pedagogische 
civil society’, - namelijk het samen bouwen aan het onderling 
versterken van de pedagogische netwerken. 

8.1.2 Versterken van een online platform voor ouders  
Vanuit alle wijken kwam in de AI-fasen dream en design 
vanuit ouders de wens naar voren om een online platform 
waar activiteiten voor ouders met jonge kinderen in Zwolle te 
vinden zijn. Deze wensen kwamen naar voren in de gesprekken 
met de ouders en vanuit de uitgezette vragenlijsten/enquêtes.  
Er was al een platform voor ouders met jonge kinderen, 
Samenkids genaamd en uitgevoerd door Travers welzijn, 
waarmee aansluiting is gezocht. Dit bleek voor SamenKids 
een goed moment te zijn omdat zij juist op zoek waren naar 

nieuwe input voor het invulling geven van het online platform. 
De ouders van de 3 leergemeenschappen en een paar 
professionals hebben een aantal bijeenkomsten gehad met 
de organisatoren van SamenKids om de wensen van ouders te 
integreren met de mogelijkheden van het online platform en 
deze hiermee te versterken: https://samenzwolle.nl/samenkids
Het online platform is op basis van de samenwerking de 
informatie gaan uitbreiden met een overzicht van locaties 
en organisaties die in het teken van kinderen en opvoeding. 
Hierbij is er juist ook aandacht voor minder bekende 
organisaties, omdat bijvoorbeeld scholen sowieso vaak beter 
te vinden zijn. Hierbij gaat het ook om input van ouders en 
professionals.

Het online platvorm is ook gaan uitbreiden met een blok 
over “hulp bij opvoeden”. Hier staat informatie over Taal 
& Gezin, Kinderopvang plus, Jeugdwerk/kinderwerk en 
het buurwerk van Travers Welzijn. Ook is nagedacht over 
een centraal vraagbaken; een contactpersoon per wijk om 
vragen aan te kunnen stellen en kan doorverwijzen naar een 
geschikte organisatie of activiteit. De bedoeling is dat er een 
pagina komt waarbij je kunt doorklikken met een overzicht 
van jongerenwerkers inclusief foto en contact gegevens per 
wijk. Verder is het de bedoeling dat er een Forum komt, 
waarbij ouders online kunnen samenkomen om alle vragen 
en verhalen te kunnen delen. Hiervoor wordt gestart met 
een besloten SamenKids Facebook groep, bereikbaar via de 
SamenKids pagina. (SamenKids, 2022)

8.2 Evaluatieve Onderzoeksopbrengsten
8.2.1. Algemene onderzoeksopbrengsten voor ouders en 
professionals
Naast de onderzoeksresultaten per wijk zijn er vanuit de data 
ook algemene onderzoeksopbrengsten uit het project weer 
te geven. Deze algemene onderzoeksresultaten brengen een 
vraagstuk naar boven onder ouders en professionals en geven 
daarbij een contrasterende respons vanuit de ontwikkelde 
activiteiten in de leergemeenschappen. 

Ouders die met elkaar de lat hoog leggen versus ouders die 
elkaar geruststellen en inspireren
Uit interviews kwam naar voren dat er onder ouders kan er 
sprake zijn van een ‘opboks-mentaliteit’, waarbij de lat hoog 
wordt gelegd voor het eigen functioneren en dat van hun 
kinderen. In de kinderopvang van een nieuwe stadswijk werd 
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dit sterk gezien: 

     Vaak hebben we dan het gesprek erover: wat zie jij en wat 
     zie ik. Hier heb je toch veel koningen en koninginnen en dan 
     hebben we het over de ouders en de prinsen en prinsessen 
     en dan hebben we het over de kinderen. Er is wel een 
     bepaalde mentaliteit. Een opboks-mentaliteit noem ik het 
     dan maar. ‘Mijn kind is al zindelijk. Jouw kind nog niet? Die 
     is al wel twee maanden ouder’ (professional).

Ouders leggen hierbij ook de druk op elkaar: ‘Kijk eens wat 
voor leven wij leiden’ 

     De ouders die misschien vrij zijn, maar dan wordt er al … 
     als jij gewoon vrij bent en je komt in je joggingbroek – of je 
     draagt vrije tijdskleding, dan wordt er al gezegd: die werkt 
     niet, wat doet die dan. Het valt me op dat die vraag gelijk 
     gesteld wordt (ouder). 

Ook zijn er ouders die de lat hoog leggen ten aanzien van de 
ontwikkeling van hun kinderen en bijvoorbeeld te vroeg willen 
trainen met het zindelijk worden.

Ouders leggen niet alleen de lat voor zichzelf hoog, maar lijken 
soms ook te worden geleefd door de drukte van het gezin met 
jonge kinderen: 

     Maar ik moet er zelf ook wel eens over nadenken, dan zit je 
     zo in de waan van de dag dat je vergeet om te zeggen; hij 
     heeft lekker geslapen, niks aan de hand, dan merk je hoe 
     snel je meegaat in de rollercoaster. Dat is wel gewoon even 
     wat rust pakken, pas op de plaats (ouder).

Bij de ontwikkelde activiteit voor ouders wordt als contrast 
tegenover de opboksmentaliteit het volgende waargenomen: 

     Ik zag laatst een collega van mij daar (bij de activiteit) en 
     ik moest zo lachen want ze was zo open en stralend daar, 
     ze genoot zo van de verbinding die haar kind ook maakte 
     met andere kinderen, het is ook een enorme clown dat 
     jochie, dat zorgt ook lekker voor hilariteit en aandacht, ja ik 
     denk wel dat dat er is, het mag, het moet niet. Dat scheelt 
     heel veel (professional).  

Wat heel veel scheelt is onder andere dat hierbij dus openlijk 
emoties gedeeld kunnen worden, een van de aspecten uit de 
kernprocessen van gezinsveerkracht (Walsh, 2018).

Datgene wat voor ouders een ontspannen samen-zijn 
bevordert in de activiteit, waarbij ook ruimte is voor moeilijke 
gesprekken wordt als volgt omschreven: 

     Ik denk toch op een leuke manier die verbinding opzoeken 
     en met elkaar bezig zijn. Je wordt afgeleid door de activiteit. 
     Net als bij een moeilijk gesprek dat je dan beter kunt gaan 
     lopen met z’n tweeën dan dat je bij elkaar gaat zitten. Het 
     geeft gewoon een prachtige afleiding, gewoon prettig 
     (professional).

Van ouders en begeleidende professionals wordt steeds meer 
verwacht dat zij investeren in het eigen netwerk van ouders 
en kinderen, maar wanneer de netwerken niet dichtbij zijn, 
verstoord zijn geraakt of niet beschikbaar, dan is het fijn 
wanneer je een beroep kunt doen op een sociale basis in de 
wijk: 

     Ik kom gelukkig uit een heel sterk netwerk, waarin we 
     op elkaar terug kunnen vallen, ook qua vrienden. Dat is 
     fijn, we zitten allemaal in de jonge kinderen, we vangen 
     elkaar allemaal op. Maar er zijn ook ouders die dat niet 
     hebben. Dit (het ontmoetingsnetwerk) zijn wel projecten 
     waar je het ook kan zoeken en elkaar kunt versterken. Ik 
     vind het wel heel knap, dat heb ik elke keer gedacht als ik bij 
     de activiteit binnenkwam, van je moet wel een drempel 
     over, hoe knap is het dat jij hier zit. Dat vond ik wel heel 
     bijzonder. Het werd ook steeds meer, ook ouders die 
     aanboden om zelf activiteiten te gaan doen. Dat is wel heel 
     mooi (professional).

Op afstand en anoniem versus partnerschap en samen 
opvoeden
Ouders zijn niet altijd makkelijk bereikbaar voor professionals. 
Professionals zien hierbij verschillen:

     Bijvoorbeeld de moeder van [naam] zegt wel van ‘ze heeft 
     zo’n moeite om te delen als er vriendjes zijn.’ En die komt 
     er wel mee. Dan zeg ik ’zoek samen een kamertje waar ze 
     de spullen kan leggen waar het andere kindje echt niet aan 
     mag komen en de rest moet ze delen.’ ‘Oh, dat is een 



Opvoeden doe je samen | 112

     goeie.’ Dat zijn ouders die er zelf ook mee bezig zijn. ‘Oh 
     wat een goede tip’ hoor je dan. Maar ouders die het 
     eigenlijk nodig hebben denk ik ‘maar je kent de thuissituatie 
     eigenlijk niet goed genoeg’ - die komen niet naar je toe. 
     Je ziet ze alleen als ze met kinderen aankomen of weggaan, 
     dan zie je wel dingen waarbij je denkt ’ik kan een 
     inschatting maken ten aanzien van hoe het thuis zal gaan’ 
     maar zeker weten doe je dat niet, het blijft natuurlijk ook 
     een aanname (professional).

Ten aanzien van de samenwerking met ouders wordt in de 
kinderopvang opgemerkt dat het van belang is om de tijd te 
nemen een overdracht te doen als ouders en professionals, het 
gesprek te zoeken: 

     Wat ik belangrijk vind (voor professionals) is communicatie, 
     veel van de kinderen laten zien, het kind goed kennen, 
     overdrachten. Dat vind ik ook vanuit de ouder. We hebben 
     ook ouders die komen binnen en pakken hun kind weg. Hoe 
     is de dag geweest, zijn er nog bijzonderheden, ook als ouder 
     zijnde: geen bijzonderheden, lekker geslapen, zit goed in 
     zijn vel (professional).

Ten aanzien van de samenwerking wordt ook opgemerkt dat 
je rol als professional heel groot kan zijn naar bijvoorbeeld het 
kind, maar dat het belangrijk is dat je je realiseert dat je niet 
de ouders zelf bent:

     Hier op de peuterspeelzaal: Je rol is heel groot en die rol 
     mag je ook pakken, maar je moet je realiseren dat je niet 
     de ouder bent. Dat besef moet je altijd goed bij je houden. 
     Je kan het nog zo goed weten, het heeft geen nut om te 
     zeggen: ik vind dit en de ouder vindt het helemaal niet, het 
     is niet jouw kind (professional).

     We willen graag geen papieren kinderen, maar juist met 
     ouders in gesprek over het kind. Je wil allemaal het beste 
     voor dat kind. Daar heb je elkaar heel hard voor nodig: 
     Ouders hebben ons nodig en wij hebben ouders ook nodig. 
     Zolang je dat partnerschap aan kunt gaan, dan hoop ik dat 
     wij en ouders elkaar kunnen vinden in een stukje dezelfde 
     opvoeding, normen en waarden. Wij hebben als school daar 
     een duidelijke visie over, daar moeten ouders zich wel mee 
     kunnen conformeren, anders moet je je kind niet opgeven 
     bij ons op school. Dit moet geen hobbel zijn Ik denk niet dat 

     onze visie erg afwijkt, maar het is wel goed om te 
     bespreken (professional school).

Ook ouders zelf willen graag een netwerk waarin ze praktisch 
een beroep kunnen doen en ook een netwerk waarin ze 
kunnen delen,- ook hun eigen expertise delen. Ouders komen 
niet alleen naar de activiteit om iets te ontvangen, maar 
(vooral) ook om iets te delen en te geven. Het deel zijn van een 
ontmoetingsnetwerk vergroot de bufferprocessen die ouders 
nodig hebben om goed te kunnen functioneren, -waaronder 
de ervaringen van goed ouderschap en ervaringen van eigen 
kracht worden door het ontmoetingsnetwerk versterkt. Op 
deze manier kunnen de krachten van ouders in de wijk voor 
hun jonge kinderen meer tot uitdrukking komen. 

Deze ervaringen werken door in het normaliseren in de wijk, 
ervaringen waar ouders sterker van worden vinden ze bij 
elkaar en hoeven niet in eenzaamheid te worden gedragen 
met als risico dat de problemen zich opstapelen, een eigen 
leven gaan leiden- waarvoor hulp moet worden gezocht. 
Versterking van het gewone leven vindt aldus plaats en 
versterkt de sociale basis.

Eenzame zoektocht versus samen vinden met andere ouders
Een van de belangrijkste opbrengsten van het project lijkt te 
zijn dat ouders met de ontwikkelde activiteiten in de wijken 
kunnen terugvallen op een netwerk. Een aantal professionals 
maakte hierbij een vergelijking met een dorp en de aandacht 
die er in een dorp meer is en minder in een stad:

     Ik denk dat er in een dorp veel meer contact is en in een 
     stad veel afstandelijker, dat is moeilijker te vinden. Met 
     elkaar praten hierover, dan is dit iets moois, dan maak je 
     eigenlijk een klein dorpje hier. Dan kun je elkaar vinden hier. 
     Ik vind het mooi om te zien dat de ouders die hier komen 
     echt wel contact maken (professional kinderopvang).

Ook wordt hierbij een vergelijking gemaakt met de 
betrokkenheid die er in een kleine gemeenschap meer is en 
wat meer anonimiteit doet met de behoefte aan veiligheid in 
een buurt: er wordt waargenomen dat dit de controle doet 
toenemen. Dit is vergelijkbaar met wat Kesselring (2015) 
omschrijft ten aanzien van de pedagogische civil society als 
mogelijkheid tot het bieden van informele steun en sociale 
controle. Tevens refereert deze behoefte aan betrokkenheid 
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in een kleine gemeenschap dat Hertz (2021) beschrijft in het 
faciliteren van ontmoetingsplekken in de stad, waar ruimte 
is voor een gewoon praatje en netwerken waarin je kunt 
uitwisselen en delen.  Deze behoefte aan ontmoetingsplekken 
en een omgeving waarin je elkaar ziet en gezien wordt, wordt 
in een interview als volgt omschreven: 

     Als je iets opvalt, bijvoorbeeld je ziet een kind huilen,- dat 
     je dan niet wegloopt van er is wel iemand anders die ervoor 
     zal zorgen. Maar dat je stilstaat met wat kan ik voor je doen, 
     ik hoop dat dat wat meer komt, ik heb het idee dat dit 
     steeds minder wordt.  Aan de andere kant zit er wel steeds 
     meer controle op dingen die niet goed gaan lijkt het, dit 
     wordt dan heel erg versterkt, zoals een container die 
     niet goed staat, of iets wat lawaai maakt (professional).

Door het versterken van de sociale basis wordt cohesie in de 
wijken versterkt, waardoor er meer gevoel van invloed lijkt te 
ontstaan op de sociale omgeving door de uitwisseling in de 
wijk.

Een professional uit onderwijs beschrijft ook dat ouders 
aangewezen kunnen zijn op eigen kennis en kunde en dat zij 
zich kan voorstellen dat dit voor ouders spannend is en dat 
kinderen daar ook iets van merken: 

     Ik denk dat het echt van meerwaarde is als ouders van 
     jonge kinderen de juiste wegen weten te vinden. Ik 
     denk dat vooral in de corona-periode mensen heel erg 
     op zichzelf aangewezen zijn geweest of in ieder geval dat 
     gevoel hebben gehad en het enige lijntje was dan misschien 
     het consultatieburo voor sommige mensen en dat was dan 
     ook nog digitaal. Dan ben je wel heel erg aangewezen op je 
     eigen kennis en kunde. Ik kan me voorstellen dat dit voor 
     best veel ouders een spannend iets is geweest en dat de 
     kinderen uiteindelijk toch ook wel last van hebben gehad
     (professional).

De zoektocht vereenvoudigen gaat over het vinden van goede 
hulp, maar ook: 

     Het vinden van een gastouder, peuterspeelzaal, een 
     voorleesexpress, - dat weten heel veel ouders misschien 
     niet, of welke goede basisschool. Van horen zeggen 
     hoor je soms heel andere verhalen dan van een website of 

     rondleiding.  Het kan van alles zijn. Als je nieuw bent in deze 
     wijk of het is je oudste, dan komt er best veel op mensen af, 
     dan is het fijn dat ze geholpen worden in het creeëren van 
     hun eigen netwerkje (professional school). 

Ook wordt benoemd dat voor mensen uit andere culturen of 
vanuit een vluchtelingenstatus het erg ingewikkeld kan zijn om 
de weg te vinden: 

     Je bent wel zelf in de lead als ouder en de een doet het 
     makkelijker dan de ander om hulp te vragen en je moet 
     weten waar de lijntjes zitten. Stel je bent net geemigreerd 
     naar dit land. Of je hebt asiel, dat is niet zo makkelijk. Dan 
     is dat niet makkelijk om de wegen te vinden. We zijn nogal 
     een bureaucratisch land (professional kinderopvang).

Tegenover de eenzame zoektocht van ouders wordt de 
ontwikkelde activiteit van het ontmoetingsnetwerk gelegd: 

     Ik ben nu al een paar keer geweest en dan zie je ook dat 
     het contact heel makkelijk gelegd wordt. Ik weet niet 
     wat daar weer vanuit ontstaat tussen moeders en 
     ouders onderling, maar ik kan me wel voorstellen dat 
     het voor sommige mensen heel fijn is om op die manier wel 
     contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen of 
     eventueel kinderdagverblijf, gastouder of basisscholen, 
     peuterspeelzalen, alles. Het kan een zoektocht voor ouders 
     misschien wat vereenvoudigen (professional school).

Belangrijk is een relaxte sfeer waarin ouders en jonge kinderen 
elkaar kunnen ontmoeten. Hertz (2021) beschrijft het belang 
van ontmoetingen tegenover eenzaamheid die in onze 
gehaaste samenleving en technologisering steeds schaarser 
worden. Zij adviseert gemeenten om hiermee rekening te 
houden in haar beleid en stadsplanning. Ook in ‘Nederland 
Participatieland (Jager-Vreugdenhil e.a., 2022) wordt het 
heilzame van het gewone gewaardeerd in het normale van 
collectieve ontmoetingsplekken. 

     De sfeer, op het moment dat je er binnenstapt… Ik raakte 
     zelf ook relaxed. Ik hoefde natuurlijk dan ook niks, maar 
     het is zo belangrijk om gewoon eens te gaan zitten en met 
     mensen te gaan praten, hoe vaak neem je daar tijd voor, 
     met onbekenden, om gewoon maar met elkaar te gaan 
     praten? Ervaringen uitwisselen, en de kinderen- dat is 
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     ook leuk -de ouders zochten contact, maar de kinderen ook, 
     kinderen die ineens met elkaar gaan spelen, het versterkt 
     en verbindt wel enorm (professional kinderopvang).

De relaxte sfeer wordt gerealiseerd door een uitnodigende 
omgeving. Vanuit het project zijn ook heel praktisch financiële 
middelen ingezet om de ruimte en omgeving aantrekkelijk te 
maken voor kinderen en ouders, bijvoorbeeld door speelgoed 
en speelkleden over te nemen het kinderdagverblijf of zelf te 
kopen. 

Het allerbelangrijkste van de uitnodigende omgeving is 
de bejegening. Een warme en hartelijke ontvangst door 
faciliterende professionals is van groot belang om een goed 
klimaat te creëren waarin ouders en kinderen zichzelf kunnen 
zijn: Door een respondent (professional) wordt dit omschreven 
als: “Het gemak, het gevoel dat je mag zijn wie je bent”. 
Degenen, de professionals en vrijwilligers die daarvoor zorgen 
zijn volgens de respondent: “Het soort mensen denk ik. Een 
[naam] bijvoorbeeld, die straalt praktisch liefde uit, die neemt 
dat mee”. 

8.2.2. Algemene onderzoeksopbrengsten voor onderwijs en 
kinderopvang 
De overgang van het voorschoolse naar het schoolse is een 
belangrijk aandachtspunt voor scholen en kinderopvang. 
Hierbij spelen spraak-taalontwikkeling, ontwikkeling van de 
motoriek, vaardigheden in samenspel een grote rol. Scholen 
willen graag iets betekenen in de voorschoolse ontwikkeling, 
maar kunnen niet alles zelf doen: 

     Wij kunnen als school niet alles zelf. We hebben een 
     prachtig gebouw met allerlei mogelijkheden en dat we 
     willen altijd graag tot beschikking stellen van anderen, 
     maar we kunnen het niet zelf uitvoeren. We bedenken van 
     alles zoals de peutergym, meeleesochtenden, maar eigenlijk 
     hebben we professionals nodig die het met ons komen doen 
     of die het hier komen uitvoeren (professional school).

De overdracht van het voorschoolse naar het schoolse is van 
belang en vooral de warme overdracht: 

     We hebben een overdrachtsformulier en in enkele zinnen 
     benoemen wij wat de ontwikkeling is van een kind en dat 
     gaat mee. Hoe een kind in de groep is, hoe beweegt een 

     kind zich in een groep, ik denk dat een kleuterjuf dat het 
     meest interesseert. Wat werkt bij een kind en wat niet in 
     het gedrag. Kinderen die timide binnenkomen die nog wat 
     introvert, die het nodig hebben om even gezien te worden 
     en die dan wel komen, dat is waardevolle informatie. Ik 
     vraag me wel af in hoeverre de informatie wordt gelezen. 
     De intern begeleider krijgt het eerst de formulieren en 
     daarom zeg ik altijd tegen ouders: zeg even tegen de juf dat 
     ze even extra aandacht moet hebben en dat hun kindje het 
     in het begin moeilijk zal hebben  (professional  
     kinderopvang).

School en kinderopvang willen het voorschoolse traject graag 
doen samen met ouders en samen met hen gaan voor een 
goede start op de basisschool en een goede overdracht vanuit 
de kinderopvang: 

     Je wil dat kinderen vanaf dag 1 dat ze op school komen, dan 
     ben ik er verantwoordelijk voor, dat ze een fijne en goede 
     start hebben. Dan heb je eigenlijk wel goede voor-
     informatie nodig. Waarbij ik het echt heel belangrijk vindt 
     dat je die relatie met ouders ook aangaat en dat ze ook echt 
     het gevoel hebben we doen het samen. Ik denk dat dit (het 
     ontmoetingsnetwerk) hier echt wel iets aan het bijdragen is 
     (professional school).

Het netwerk van de leergemeenschap, waaronder onderwijs 
en kinderopvang lijken tevreden over het ontwikkelen van de 
activiteit in de wijk: 

     ik denk voor nu, - de activiteit, -het hele laagdrempelige,- 
     dat is echt de kracht denk ik, sowieso het laagdrempelige, 
     dat mensen daardoor wat meer contacten krijgen en een 
     stuk herkenning soms bij elkaar al bij elkaar vinden, al 
     pratend en koffiedrinkend, zonder dat het een beladen 
     thema of wat dan ook hoeft te krijgen (professional school).

De meerwaarde van de ontwikkelde activiteit is dus voor 
school vooral gelegen in het kunnen bevorderen dat ouders 
meer contact met elkaar hebben, elkaar weten te vinden als 
het gaat om allerlei praktische en of opvoedvragen en gericht 
zijn op samenwerking en voor kinderen dat zij zich door het 
samenspel en aanbod ontwikkelen op alle gebieden (vooral 
sociaal, spraak-taal en motoriek).
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8.2.3 Opvallende thema’s: taalontwikkeling en impact corona 
Opvallende thema’s in de gesprekken met betrokkenen 
uit onderwijs en kinderopvang zijn het belang van de 
taalontwikkeling en daarnaast de impact van de corona-
pandemie op de ontwikkeling van het jonge kind.
Het belang van de taalontwikkeling van het jonge kind
Vanuit de kinderopvang wordt aangegeven dat de 
taalontwikkeling een belangrijk aandachtspunt vormt voor de 
overgang van de voorschoolse naar de schoolse situatie: “Alles 
begint bij taal. Taal en spel. Veiligheid”. 

Hiervoor worden op het kinderdagverblijf verschillende 
middelen ingezet, waarbij het plezier in het ontwikkelen 
van taal het belangrijkste is. Dit wordt onder ander met de 
Stadkamer (bibliotheek) en een voorleescoördinator opgepakt 
in een VE-programma. Hierbij hoort ook een samenwerking 
met ouders waarin ouders betrokken worden in het op een 
speelse manier stimuleren van taal. Niet alle ouders worden 
hiermee bereikt. Het kinderdagverblijf ziet hierin voor zichzelf 
een uitdaging om ouders aan te moedigen deel te nemen 
aan activiteiten als taalspraakstimulering als de activiteit voor 
ouders die ontwikkeld is in het project. Zij geven ook aan dat 
je als professional een voorbeeldfunctie hebt als het gaat om 
taal, maar ook om pedagogische vaardigheden.  

Een professional uit het onderwijs omschrijft belemmeringen 
in het stimuleren van de taalontwikkeling als volgt: 

     We hebben veel gezinnen met tweeverdieners die allebei 
     fulltime werken, waarbij beide kinderen naar de opvang 
     gaan en waarbij de ouders niet zoveel tijd hebben voor de 
     kinderen. Maar ook ouders van kinderen die zelf 
     laaggeletterd zijn of niet nederlandstalig zijn en met een 
     behoorlijke taalachterstand de school inkomen. Ouders 
     waarvan het kind laaggeletterd is, maar die het niet 
     aangeven en waarvan we er later achter komen. Ouders die 
     wel willen, maar handen en voeten nodig hebben van 
     school. En ik denk dat we hier ook wel een groep ouders 
     hebben waarbij armoede een rol speelt (professional).

Op de vraag wat belangrijk is voor een goede ontwikkeling van 
het jonge kind wordt aangegeven: 

     Dat kinderen een goede taalontwikkeling hebben, dat er 
     spelletjes worden gedaan. We merken nu al de effecten van 
     de coronatijd, dat kinderen de ervaring hebben gemist van 
     samen spelen, dat ze met zelfvertrouwen de basisschool in 
     komen. Dat hoop je voor elk kind, maar dat is niet de 
     realiteit (professional).

Impact corona-pandemie op de ontwikkeling van het jonge 
kind
Vanuit het onderwijs wordt op verschillende scholen en 
kinderdagverblijven waargenomen dat kinderen van 6 op het 
gebied van motorische en spraak-taal ontwikkeling zich iets 
minder vaardig heeft ontwikkeld. Een aantal kinderen komen 
de basisschool wat anders binnen omdat deze vaardigheden 
wat later op gang komen. Een verklaring die daarvoor wordt 
gegeven is: “Het is niet wat we helemaal zien (voor elk kind), 
maar ik denk dat daar wel erg een stuk samen optrekken met 
leeftijdsgenoten, het stimuleren door anderen dan alleen de 
ouders, dat daar wel iets in gemist is (in de coronaperiode).”

Vanuit de kinderopvang wordt gezien dat zowel ouders als 
kinderen een ‘korte lontje’ hadden tijdens de coronaperiode: 

     Echt vanuit kinderen onderling, die elkaar sneller in de 
     haren vliegen, die sneller met elkaar op de vuist gaan dan 
     met elkaar praten. Dan zitten er hier heel veel kinderen 
     bij en we houden deze statistieken nu wel bij en dat zijn 
     heel veel kinderen die door corona thuis hebben 
     gezeten. Die niet naar de noodopvang konden, veel bso, 
     bso+-kinderen, daar zien we het heel sterk bij. Alsof ze een 
     stukje communicatie zijn kwijtgeraakt. Hoe ga ik eigenlijk 
     om met andere kinderen, hij pakt iets van me af, maar 
     dan ga ik niet gelijk op de vuist, maar je zegt ik vind het niet 
     leuk en geef het terug. Het is nu de langste periode zonder 
     maatregelen, nu gaan we dit wel zien als lange termijn 
     effect. Ook ouders. Ik merk ook dat ouders korter op de 
     kont zijn, kortere lontjes hebben. Dat is een handvol, dus 
     alle ouders niet over een kam scherend, maar ik merk dat ik 
     ouders sneller bij me heb. En vaak zit er wat achter. Als je 
     dan luistert, je hoeft vaak niets te vragen, dan komt het 
     er eigenlijk altijd wel uit als je gewoon luistert dan hoor je   
     al, ze kunnen het niet meer maken ten opzichte van hun 
     baas, corona heeft impact gehad op hun huwelijksleven, er 
     zitten allerlei effecten achter (professional). 
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Deze omschrijving geeft aan hoezeer de veerkracht van 
mensen op de proef is gesteld tijdens de coronapandemie, 
waardoor mensen meer op zichzelf aangewezen waren 
en minder gedeeld kon worden. Veerkracht is een 
relationeel begrip en wordt op de proef gesteld wanneer de 
beschikbaarheid van het netwerk minder is (Walsh, 2018).
Vanuit de kinderopvang wordt aangegeven dat in de corona-
periode vooral het contact en samenwerking met ouders 
bemoeilijkt is geweest en dat dat vooral ontbroken heeft in de 
coronaperiode: 

     Kinderen die het lastig vinden om hier te wennen, te 
     aarden. We hebben echt een periode in corona gehad 
     waarin we merkten dat er veel meer gehuild werd. Dat we 
     echt dachten: gillend gek. Dat je dacht, wat is dit. Hebben 
     we ook extra aandacht aan besteed. Dat zijn echt wel de 
     effecten die je merkt, dat je minder een band met ouders 
     opbouwt, ze kennen je minder. Dat begint nu te verbeteren, 
     dat je ze beter leert kennen om dat de kinderen langer op 
     de groep verblijven (professional).

Gemeenschappelijk in het partnerschap tussen ouders 
en professionals wordt vanuit de kinderopvang als volgt 
omschreven: 

     Het allerbelangrijkste is je zorgt allemaal voor hetzelfde 
     kind: je wil allemaal dat het zich optimaal mag ontwikkelen 
     en veel liefde geven. Dat vind ik erg belangrijk, zeker als 
     je ziet dat een kind soms vier à vijf dagen per week komt, 
     die ziet ons in wakkere staat meer dan thuis.  Het is het 
     grootste goed wat hier binnen wordt gebracht. Dat is een 
     en al verbinding. Die verbinding versterkt wanneer je 
     ouders ook beter leert kennen. En dat is het grootste gebrek 
     geweest in corona (professional).

8.4 Consolidatie van het project
Bij het afronden van het project is er uit de interviews een 
bezorgdheid op te merken over het vervolg van het project. 
Deze bezorgdheid gaat over de vraag of het project kan 
blijven bestaan, of deze goed geborgd wordt in de diverse 
organisaties. Anderzijds gaat de bezorgdheid ook meer 
inhoudelijk over het kunnen verliezen van een netwerk dat is 
opgebouwd. Dit geldt voor zowel ouders als voor professionals. 
Ook veel professionals rondom het jonge kind hebben door 
het project elkaar beter gevonden hebben elkaar weten te 

inspireren. Voor het vervolg is de vraag hoe dit professionele 
netwerk rondom de activiteit voortgang zal vinden:  

     En ik hoop dat het ook blijft. Ik merk dat ik zelf nog 
     zoekende ben naar mijn eigen positie: kan ik nog wat 
     betekenen, mag het. Ik werd er helemaal in meegenomen 
     en nu is er wat stilte natuurlijk op die dag in september 
     na (eindcongres). Maar hoe wordt er vervolg aangegeven 
     (professional kinderopvang).

Professionals geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de 
activiteit van het project gedragen wordt door een professional 
in samenwerking met ouders. De professional zorgt voor 
inbedding in een organisatie en is daarmee faciliterend 
aan de activiteit. Op deze wijze kan er continuïteit worden 
gewaarborgd. Respondenten geven aan dat de zorg voor de 
activiteit niet alleen bij ouders kan worden gelegd: 

     Je geeft anders teveel verantwoordelijkheid aan allerlei 
     mensen. Ze (de professional) kan extra bijdragen om het 
     gesprek op gang te houden, om pedagogische vraagstukken 
     aan te kaarten. Hoe doe jij dat als er een driftbui is, praat er 
     maar eens over. Zij kan net wat meer aankaarten dan 
     iemand die vrijwilliger is. Ik denk dat dit er ook voor is: 
     wat doe je met een driftbui, of niet wil eten, of het kind 
     zijn eigen zin doet, niet naar bed wil. Het gaat hier denk ik 
     hierom. Er gebeurt van alles in de wijk en het zou heel 
     mooi zijn om dat meer in samenwerking te doen. In 
     plaats van allerlei losse eilandjes en netwerkjes en groepjes 
     (professional school).

Vanuit de begeleidingsgroep is geadviseerd om het 
project onder te brengen bij Samenspel in de wijken. Met 
de projectleider van Samenspel in de wijken en andere 
betrokkenen van uit de begeleidingsgroep van Wijkgericht 
werken jonge kind, zal in december 2022 een overdracht 
plaatsvinden om het project voortgang te doen laten vinden. 
Daarnaast is de praktische uitvoering van het project belegd 
bij de organisaties Travers Welzijn, GGD en SWT in de 
verschillende wijken.

8.5.1 Uitkomsten Focusgroep met begeleidingsgroep
In de focusgroepbespreking met een wijkteammanager 
en beleidsambtenaar onderwijskansenbeleid en een SWT-
medewerker van de gemeente Zwolle werd op basis van een 
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aantal voorlopige conclusies het volgende aangereikt:
• De aandacht voor relatie en proces boven structuur is van 

essentieel belang om te kunnen leren in de wijken
• Door relaties voorop te stellen en de rollen van 

procesbegeleider (ouder), procescoördinator 
(professional) en onderzoeker daarin te valideren heeft 
zich een proces van binnenuit ontwikkeld met andere 
inzichten over elkaar, over de betekenis van ouderschap, 
over de rol en houding van professionals (andere jasjes 
die worden aangetrokken) en het gelijkwaardig kunnen 
samenwerken

• Het proces is sterk relatiegericht en heeft hiermee 
kunnen doorwerken in collectief leren op het gebied van 
niet alleen het niveau van regels- de organisatie van het 
mogen meedoen in activiteiten, maar ook op het gebied 
van inzichten in het anders weten en begrijpen van ouders 
en professionals naar elkaar. Ouders hebben professionals 
onderweg kunnen ‘corrigeren’ op hun blinde vlekken, 
professionals hebben hun expertises nog meer afgestemd 
kunnen inbrengen bij ouders en er is meer uitwisseling 
en wisselwerking hieromtrent. Deze ontwikkeling binnen 
steeds meer nauwere verbindingen heeft ook geleid tot 
het nog meer willen blijven leren van elkaar, elkaar te 
blijven inspireren, waarmee ook de behoefte om op het 
niveau van principes is aangewakkerd.

• Het proces van ‘enkelslag, dubbelslag en drieslagleren’ 
(eerste, tweede en derde ordeverandering) heeft zich 
aldus in de drie wijken in een bepaalde mate laten zien. 
Het is van belang dit leren te blijven faciliteren door het 
onder te brengen in een vergelijkbaar project: Samenspel 
in de wijken, dat al in Stadshagen en Zwolle-Zuid 
plaatsvindt. Andere betrokken organisaties als kansrijke 
start en onderwijskansenbeleid kunnen door deze 
ontwikkelingen te volgen profiteren van de leerwinsten.

8.5.2 Interview met een verbindende wijkprofessional als 
linking pin in de netwerken
In de bespreking van de voorlopige conclusies ten aanzien 
van het project in de drie wijken viel op dat een professional 
die een linking-pin vertegenwoordigt in de netwerken van 
essentieel belang is om het netwerk als ondersteunend en 
doelmatig te kunnen laten functioneren. Dit betekent de wijk 
goed kennen, de netwerken goed kennen en weten hoe te 
verbinden. Om deze reden hebben wij in de laatste weken 
van het project alsnog een professional geïnterviewd die vele 

lijntjes kent en samen weet te brengen om een profiel te 
kunnen samenstellen van een ‘netwerker in de netwerken van 
het jonge kind’.

Uit dit interview komt een profiel met de volgende gedrags- en 
houdingsfactoren naar voren:
• Specifieke kennis omtrent het jonge kind is zeer van 

belang om te kunnen inschatten waar de ontwikkeling 
van het jonge kind wel of niet binnen de normale range 
verloopt. Veelal maken ouders zich onnodig zorgen en 
wordt er te snel geproblematiseerd. Anderzijds is het van 
belang om tijdig door te verwijzen naar gespecialiseerde 
hulp van bijvoorbeeld een logopedist, fysiotherapeut, 
infant mental health, et cetera.

• De focus van de hulp moet laagdrempeligheid zijn, met 
het zichzelf realiseren dat je voorbijganger bent in het 
leven van ouders en kinderen en dat je naar ‘duurzame’ , 
dat wil zeggen netwerkgerichte oplossingsrichtingen moet 
zoeken.

• Van belang is om ruimte te krijgen en zelf te creëren in 
het kunnen netwerken en voor het eigen professioneel 
functioneren en blijvende ontwikkeling.

• Ervaring opdoen, vlieguren maken (en daarbij leren), 
alsmede een sterke innerlijke overtuiging om kinderen 
zo normaal mogelijk te laten opgroeien, op te voeden, te 
laten ontwikkelen en het idee van “gefixte kinderen” te 
weerstaan.

• Breed kijken, aansluiten samen uitzoeken, uitpluizen 
met ouders wat het kind nodig heeft, zijn helpende 
uitgangspunten, denken in een ‘piano in plaats van ggz’

• Taal is hierbij van groot belang, het gaat ook veel om 
‘hertalen en vertalen’.

• Durven doorvragen, psycho-educatie geven – in kleine 
stapjes uitleggen is belangrijk in de gespreksvoering

• Het is soms makkelijk om door te verwijzen, maar heel 
vaak niet nodig. Bijvoorbeeld vragen ouders om PMT voor 
hun vierjarig kind omdat het onvoldoende weerbaar is. 
Hierbij spelen verschillende afwegingen een rol: context, 
samenlevingsnormen die druk geven en dat de leeftijd van 
het kind zich nog niet goed eigent voor PMT. Belangrijk is 
om dan na te gaan wie er eigenlijk precies last heeft van 
de verlegenheid van het kind.

• Waarderende houding, positief pedagogische 
grondhouding: wat gaat er goed? Tegelijkertijd niet bang 
zijn om moeilijke thema’s te bespreken.
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• Voorbij kunnen kijken in de vraag die zich aandient. 
Goed kunnen observeren en timen. Problemen die zich 
aandienen in proces zetten. Bijvoorbeeld ouders die een 
kind tijdens het huisbezoek na veel dreinen toch het 
snoepje geven niet veroordelen, maar een belangstellend 
gesprek aangaan over het eetgedrag in het algemeen, 
ruimte geven en grenzen stellen.

• Bespreekbaar maken van waarden en normen en het 
bevorderen van een positief gezinsklimaat

• Geen lijsten afwerken, maar lijsten als middel gebruiken 
(niet als doel), zelf vragen blijven stellen- als die 
belangstellend zijn willen ouders die graag beantwoorden

• Andere professionals meenemen in je enthousiasme voor 
het welzijn van het jonge kind en gezin en daarbij steeds 
de lijntjes leggen en verbinden.

• Kernwoorden als het gaat om het jonge kind: 
procesdiagnostiek en niet oordelen, het werk leuk 
vinden en er een uitdaging in zien om te werken aan het 
versterken van het gewone leven van het jonge kind

Samengevat is een netwerker in de netwerken een 
professional die breed kan kijken met een presentiegerichte 
houding en het kunnen inzetten van praktische wijsheid (Baart, 
2018). Hiermee kan deze professional goed aansluiting vinden 
in hun zorgen omtrent hun jonge kind. Gedegen kennis van 
de gezonde ontwikkeling is nodig om het gewone leven te 
versterken en kennis van problemen in de ontwikkeling is van 
belang om tijdig specialistische hulp in te kunnen schakelen 
vanuit een netwerk van professionals. De beschrijving van 
de vaardigheden sluit tevens aan bij Doornebal (2016) en 
De Waal (2016), die beiden een overzicht geven van wat er 
van jeugdprofessionals in de wijk gevraagd wordt en waarbij 
benadrukt wordt dat het versterken van de eigen kracht van 
ouders en de sociaal- pedagogische omgeving van belang 
zijn. Dit betekent volgens Doornebal en de Waal onder 
andere: individuele opgroei- en opvoedingsvraagstukken in 
hun sociaal verband kunnen zien, creativiteit en verbindende 
vaardigheden.
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Hoofdstuk 9 - Conclusies en aanbevelingen
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In de vorige hoofdstukken is per wijk weergegeven wat 
de opbrengsten van het onderzoek daar waren: welke 
antwoorden zijn daar gevonden op de deelvragen van dit 
project, wat waren de procesmatige opbrengsten en wat kwam 
er uit de evaluatieve onderzoeksmethodes? In dit hoofdstuk 
worden deze vragen wijkoverstijgend besproken. 

9.1. Overkoepelende conclusie over het proces in de drie 
wijken
9.1.1. Over het proces van Appreciative Inquiry
We hebben ervaren dat het proces van waarderend 
veranderen (Appreciative Inquiry) met de verschillende fasen 
een goede structuur biedt bij een veranderingsproces in 
de wijk en aldus een innoverend onderzoeksproces vormt. 
Door bij de start in gezamenlijkheid een leidend thema 
te formuleren en daarbij anderen te zoeken kwam de 
netwerkvorming reeds op gang. Deze netwerkvorming heeft 
enthousiasmerend gewerkt voor de onderlinge samenwerking 
en professionalisering (interprofessioneel leren) in een 
leergemeenschap die in verschillende lagen als een learning 
lab functioneerde voor de deelnemers. Essentieel was daarbij 
de rol en functie van ouders die specifiek was ten aanzien 
van de positie als ouder en meestal leidend als het gaat om 
het gezamenlijk koers bepalen. De pedagogische civil society 
werd hiermee vormgegeven als “een klein dorp”, een netwerk 
waarin steun gevonden kan worden voor ouders onderling 
en met faciliterende professionals.  Het belang van de 
pedagogische civil society is in een samenleving waar vaak nog 
amper tijd is voor een ontspannen praatje of om iets te delen 
van groot belang. Een ontmoetnetwerk geeft mogelijkheid tot 
ontspannen ouderschap en het ervaren van bufferprocessen, 
waaronder het kunnen delen in goede ouderervaringen 
(ouders willen graag hun expertise in ouderschap delen). Van 
belang is dat ouders hun vragen aan elkaar durven stellen en 
zo nodig aan de professionals die op de achtergrond aanwezig 
zijn. 

Het gesprek over de samenwerking tussen ouders met 
professionals voor preventie en normalisatie rond het jonge 
kind heeft met het project een extra impuls gekregen, 
waarvan alle betrokkenen hopen dat dit doorgaat en waarbij 
consolidatie hun aandachtspunt is. 

9.1.2. Over de ontwikkeling van de pedagogische visie
De theoretische verkenning (hoofdstuk 3) is een basis geweest 
voor het ontwikkelen van een pedagogische visie per wijk. 
Deze pedagogische visie heeft de gemeenschappelijke taal 
tussen ouders en professionals en professionals onderling 
versterkt. Ouders en professionals hebben binnen de 
leergemeenschap de visie in samenspraak gemaakt, wat het 
gebruik van de onderlinge taal heeft bevorderd. Er ontstond 
uitwisseling over bijvoorbeeld wat een professional bedoelt 
met een bepaalde vakterm uit de theoretische verkenning of 
wat ouders op basis van eigen ervaringen belangrijk vinden 
en hoe dit zich verhoudt met theoretische uitgangspunten. 

De ouders hebben een belangrijke stem gehad in de (visuele) 
uitwerking voor de betreffende wijk. De pedagogische visie 
vormt een uitnodiging om in groter verband uit te werken in 
de samenwerking tussen ouders en professionals. Hiermee 
kan bijvoorbeeld een integraal pedagogisch wijkplan worden 
opgezet waarmee sociaal- pedagogische doelen in de wijk 
omtrent de ontwikkelde activiteit (doorontwikkeling) of andere 
activiteiten kunnen worden geëvalueerd of ontworpen. Ook 
kunnen bij het verder uitwerken van de pedagogische visie 
meer ouders en professionals hun perspectief inbrengen, 
hetgeen de onderlinge verbinding, een passende pedagogische 
benadering en ontwikkelen van gemeenschappelijke taal 
verder vergroot. Ouders hebben aan te geven een rol te willen 
vervullen in het evalueren en verder ontwikkelen van de 
activiteit.

9.2. Overkoepelende conclusies uit het evaluatief onderzoek 
in de drie wijken
Het evaluatief onderzoek heeft het gesprek met ouders en 
professionals over het versterken van het gewone leven, dat 
met het proces van waarderend veranderen op gang was 
gekomen, nog meer zichtbaar gemaakt en bespreekbaar. 
Belangrijke uitkomsten zijn:
• Er is behoefte aan een ontmoetingsplek en netwerk 

voor ouders en kinderen waar zij op een laagdrempelige 
manier bij elkaar kunnen komen om uit te wisselen 
over het ouderschap. Het is daarbij belangrijk dat deze 
ontmoetingsplek gefaciliteerd wordt door professionals 
die op de achtergrond aanwezig zijn en helpen bij het 
organiseren van activiteiten. De daarbij eventueel te 
organiseren thema-bijeenkomsten helpen ouders om met 
elkaar in gesprek te komen over opvoedvragen en leveren 
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nieuwe pedagogische informatie en nieuwe ervaringen 
voor ouders en kinderen op.  De activiteiten in de wijken 
zijn bevorderend zijn voor de ontwikkeling van het jonge 
kind en deze ontspannen plekken moedigen ouders aan 
om over ouderschap te delen. Aandachtspunten hierbij 
zijn een goede relationele sfeer en een uitnodigende 
aankleding van de omgeving.

• In het ontmoetingsnetwerk doen ouders “goede 
ouderervaringen”op  en andere bufferprocessen die 
belangrijk zijn voor het goed kunnen functioneren van 
ouders (van jonge kinderen). Het kunnen delen met 
elkaar waarbij geven even belangrijk is als ontvangen 
versterkt het gevoel van eigen kracht. Hiermee kan 
normalisatie plaatsvinden en het kan voorkomen dat 
problemen zich in individuele gezinnen opstapelen in een 
eenzame zoektocht, vooral als het netwerk van familie 
en vrienden niet direct beschikbaar is. In de wijken wordt 
hiermee aldus het gewone leven versterkt en krijgt de 
pedagogische civil society gestalte in een soort ‘minidorp’ 
waarin ouders elkaar kennen en naar elkaar en elkaars 
kinderen omzien.

• Er is behoefte aan een lerend netwerk van professionals 
rondom het jonge kind. De consolidatie van het project 
gaat niet alleen over ouders, maar ook over het belang 
van professionals om elkaar te inspireren en vakmanschap 
aan te moedigen. Hierbij gaat het ook specifiek om 
de ontwikkeling van kind en gezin (ouders van jonge 
kinderen) en hoe hierop goed aan te sluiten. De uitdaging 
blijft steeds om te werken aan de relatie met ouders, de 
pedagogische vragen, de specifieke ontwikkelingstaken 
van het kind op het gebied van spraak-taal, motoriek, spel, 
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Samenvattend zijn de werkzame factoren van het project:
• Het bottom-up opbouwen van een activiteit vanuit de 

gezamenlijke visie van ouders en professionals die voorziet 
in een netwerk en community en verbindingen aanjaagt/
versterkt

• Het levend houden van een lerend netwerk van 
professionals rondom ouders en het jonge kind met 
adequate kennis en elkaar voedende expertise 

9.3. Overkoepelende antwoorden op de deelvragen van het 
project
In deze paragraaf worden overkoepelende antwoorden 
gegeven op de deelvragen van het project:

Deelvraag 1. Hoe kan voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterkt worden zodat kinderen zich positief 
ontwikkelen? 
Van belang is om een eigen netwerk te kunnen creëren. 
Een ‘eigen dorp’ als een pedagogische civil society waarin 
op elkaars kinderen wordt omgezien, er contact is over de 
zoektocht van elke ouder naar wat hun kind nodig heeft en 
waar met elkaar ruimte wordt gemaakt voor een positief 
pedagogisch klimaat. Het positieve pedagogische klimaat 
geeft ruimte aan waarden die voor ouders belangrijk zijn: 
liefde, verbinding, veiligheid, acceptatie, stimulans, structuur, 
regels, grenzen, zelfzorg voor de ouders. Ouders kunnen met 
elkaar herkenning, erkenning en geruststelling vinden, en 
in reciprociteit praktische en emotionele steun bieden. Het 
beschikbaar zijn van professionele voorzieningen en een eigen 
goed functionerend steunsysteem, het opdoen van positieve 
ouder-ervaringen, het vanuit een meta-positie kunnen 
reflecteren op het eigen handelen zijn bufferprocessen 
die voorwaardelijk zijn voor het goed kunnen functioneren 
van ouders met (jonge) kinderen. In het netwerk van 
de ontwikkelde activiteit zijn deze componenten van de 
bufferprocessen aanwezig.

Deelvraag 2. Hoe kan hiervoor de samenwerking tussen 
ouders onderling en met alle relevante professionele partijen 
verbeteren? 
Ouders kunnen elkaar ondersteunen in laagdrempelige 
contacten, waarbij niets hoeft, maar waarbij er wel een 
activiteit is om de ruimte te creëren om het over moeilijkere 
onderwerpen te hebben, zoals een gesprek tijdens een 
wandeling makkelijker is. Professionals kunnen dit contact 
faciliteren, door het gesprek op gang te houden, door zelf ook 
af en toe het pedagogische voorbeeld te zijn en afwisseling 
in de activiteiten aan te bieden en vooral heel veel warmte, 
liefde en bevestiging, geloof in de eigen kracht uit te stralen. 
Professionals kunnen daarnaast hun beschikbaarheid voor 
ouders vergroten door bereikbaarheid, aandacht, tijd nemen, 
luisteren, serieus nemen, bekrachtigen en een brede blik te 
nemen. Van belang is ook de tweede ring om de ouders in de 
vorm van een netwerk van direct betrokken professionals 
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die elkaar inspireren en helpen om de zorg voor het jonge 
kind aan te scherpen en hun expertise beschikbaar stellen 
waar nodig. Specifieke kennis hebben van de ontwikkeling 
van het jonge kind en of deze snel ter beschikking kunnen 
hebben is belangrijk voor het vakmanschap van de 
netwerker in de netwerken rondom het jonge kind. Door in 
een leergemeenschap te werken vanuit de relaties in een 
relatiegericht proces is collectief leren mogelijk gebleken, 
hetgeen een doorwerking heeft op het gebied van regels, 
inzicht en principes.

Deelvraag 3. Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor 
nodig en welke rol van professionals past daarbij? 
Een visie die primair op het leggen van relaties gericht is en 
het samen creëren van een positief pedagogisch klimaat. Door 
het samen formuleren van een pedagogische visie per wijk 
wordt gemeenschappelijke taal tussen ouders, professionals 
en onderzoekers bevorderd en het samen leren versterkt. 
De geformuleerde pedagogische visie per wijk (gebaseerd op 
de theoretische verkenning) kan verder worden uitgewerkt 
in de onderlinge samenwerking of een integraal pedagogisch 
wijkplan gericht op de verdere ontwikkeling van het project 
en of andere sociaal-pedagogische activiteiten in de wijk, 
vormgegeven door ouders en professionals. Het is van belang 
om de juiste structuren te creëren voor een netwerk waarin 
passende ondersteuning en expertise onderdeel is en dit 
voldoende te faciliteren. Oog voor drempels die er voor ouders 
zijn en wat zij nodig hebben om ouderschap te ontwikkelen, 
waaronder de bufferprocessen met een goed werkend 
netwerk. Het geheel draagt bij aan een pedagogische civil 
society.

Deelvraag 4. Welke veelbelovende activiteiten kunnen 
uitgebouwd worden die voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven inderdaad versterken?
In het project zijn in de drie wijken bottom-up laagdrempelige 
activiteiten ontwikkeld voor het ondersteunen van ouders 
die elkaar kunnen ondersteunen en activiteiten ontwikkeld 
die voor het kind een meerwaarde hebben in het stimuleren 
van de spraak-taalontwikkeling, motoriek en sociale 
vaardigheden. In het project is een bestaande activiteit 
uitgebouwd en zijn twee nieuwe activiteiten opgezet. In alle 
drie wijken is de activiteit gericht op zowel ouders als jonge 
kinderen, waarbij de insteek verschilt: in Stadshagen en Dieze 
is de ingang meer gericht op de contacten tussen de ouders, 

maar heeft evenals de andere wijken meestal tegelijkertijd 
activiteiten voor jonge kinderen. De activiteiten in de drie 
wijken zijn een meerwaarde ten aanzien van laagdrempelig 
contact, voorbereiding op school door het faciliteren 
van contacten van kinderen onderling die hen helpen bij 
taalvaardigheid, motoriek en sociale vaardigheden als het 
leren delen van speelgoed en oplossen van conflicten. Scholen 
kunnen hier zelf onvoldoende in voorzien. Voor ouders is de 
meerwaarde dat zij steun kunnen vinden in hun zoektocht naar 
hoe zij hun jonge kind kunnen begeleiden in de ontwikkeling 
en welke organisaties (school, hulpverlening etc.) hieraan bij 
kunnen dragen. Het online platform SamenKids is steunend en 
faciliterend aan deze ontwikkeling en voorziet in informatie en 
overzicht van de actviteiten voor ouders en jonge kinderen in 
Zwolle. 

9.4 Discussiepunten
Een aantal discussiepunten die tijdens het project naar 
boven kwamen blijven actueel en worden hierbij naar voren 
gebracht. 

Belangrijk discussiepunt is de vindbaarheid en toegankelijkheid 
voor brede groepen ouders naar de activiteiten in de wijk. 
In het project is steeds een aandachtspunt geweest voor de 
gekozen activiteiten om door te ontwikkelen: kun je iedereen 
bereiken vanuit de brede diversiteit van de wijk? Dit lukt 
voor een groot deel al, maar het blijft een aandachtspunt en 
ambitie die zorg nodig heeft: het bereiken van mensen die 
het nodig hebben. Ook organisaties als Present die vanuit 
verschillende kerken opereren en daarnaast organisaties 
uit andere religieuze groeperingen, zouden meer kunnen 
aansluiten bij het ontmoetingsnetwerk. Hiermee kan 
de bereikbaarheid, inclusiviteit en diversiteit van het 
ontmoetingsnetwerk nog meer gestalte krijgen.

De bejegening (een warm hart) en een aantrekkelijke, 
uitnodigende aankleding zijn cruciaal om een ontmoetingsplek 
voor ouders en kinderen te creëren. Dit is een aspect waaraan 
vanuit het project specifieke aandacht is besteed en wat 
een belangrijk aandachtspunt moet blijven. Dit kan via een 
focus op een presentiegerichte benadering en gerichtheid 
op het inzetten van praktische wijsheid boven protocollen en 
methoden.



Opvoeden doe je samen | 124

Bereidheid om te blijven investeren voor een goede sociale 
basis. Belangrijk is dat mensen in hun eigen netwerk kunnen 
investeren en dat daar naast eigen vrienden en familie ook 
het netwerk in de buurt, school, kinderdagverblijf bij hoort 
(Verweij-Jonker, 2022). Dit aspect is naar aanleiding van de 
coronapandemie nog urgenter naar voren gekomen.

9.5 Evaluatie van het onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden via procesgericht 
onderzoek met behulp van Appreciative Inquiry en evaluatief 
onderzoek. Het inzetten van Appreciative Inquiry is een 
waardevol instrument, maar wel arbeidsintensief voor de 
onderzoeker, omdat deze participeert in het ontwikkelen van 
de activiteit. Daarnaast is Appreciative Inquiry sterk gericht op 
het leggen van relaties. Het netwerk mede helpen opzetten 
en onderhouden vraagt sterke relationele kwaliteiten en 
flexibiliteit en het kunnen omgaan met verschillende belangen. 
Ook vraagt het bottom-up ontwikkelen en innoveren ten 
behoeve van het jonge kind en ouders een sterke gerichtheid 
op het dienstbaar zijn aan de wensen van vooral ouders en 
ook professionals en vanuit de eigen rol ook steeds de dialoog 
blijven zoeken. Ieders kwaliteiten van de deelnemers van de 
leergemeenschap worden daarbij opgezocht en gewaardeerd 
in het samen leren. Het samen mogen leren is een bijzondere 
ervaring geweest. Vanuit het willen innoveren en ontwikkelen 
blijven er nog uitdagingen over die mogelijk door anderen 
weer opgepakt gaan worden.

Door ook diepte-interviews te houden onder de verschillende 
betrokkenen kon worden geëvalueerd welke ervaringen 
er zijn met het proces en de ontwikkelde activiteit. Voor 
alle betrokkenen is de vraag er of de ontwikkelde activiteit 
zonder de input van het project op een goede wijze zal blijven 
voortbestaan. Borging en vervolgonderzoek zijn daarom 
onder de aandacht gebracht bij degenen die het project 
gaan overnemen: het project Samenspel in de wijken van de 
gemeente Zwolle, alsmede de organisaties SWT, GGD, Travers 
Welzijn. 

De behoefte aan elkaar zien, in de ogen kijken, respectievelijk 
laagdrempelige ontmoetnetwerk of lerend netwerk vormen 
kwam bij zowel ouders als professionals terug als van groot 
belang. Dit kwam nog sterker naar voren dan wij verwacht 
hadden, wat mogelijk ook te maken heeft met de corona-
pandemie waarbij het contact erg beperkt werd tussen ouders, 

tussen kinderen en tussen professionals. Maar mogelijk heeft 
het ook te maken met de tijdsgeest waarin ouders ervaren 
dat er veel ‘moet’ en zij juist door de coronacrisis zich gingen 
realiseren dat relaties het belangrijkste zijn (Hertz, 2020). 

     We zijn natuurlijk van de maakbare generatie, alles is 
     maakbaar, alles moet ook maakbaar zijn, misschien dat er 
     nu meer rust in komt. Aan de ene kant meer stress, want je 
     hebt nu veel meer personeelstekort, ook in de 
     kinderopvang, maar de andere kant meer rust, want 
     misschien maak je wel bewustere keuzes. Ook meer kijken 
     naar je kind. Ik wil dit, maar wat heeft mijn kind daaraan
     (professional, tevens ouder).
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 9.6 Aanbevelingen
1. Blijf investeren als betrokken partijen in de 

ontmoetingsplekken in de wijken van ouders en 
faciliterende professionals en daarbij een online 
platform als een van de vindplaatsen van informatie 
en het helpen creëren van communities waarin ouders 
de bufferprocessen kunnen ervaren en ervaringen van 
goed ouderschap kunnen opdoen. Dit brengt kracht naar 
voren vanuit de ouders en de wijk, met normalisatie en 
versterking van het gewone leven 

2. Blijf investeren als betrokken partijen in de lerende 
netwerken van professionals in de wijken rondom het 
jonge kind, waardoor expertise bijvoorbeeld op het gebied 
van VE, IVH en IMH verspreid en versterkt kan worden op 
alle niveau’s en tijdig en adequaat ingezet kan worden

3. Bouw vergelijkbare projecten op in een samenwerking 
tussen ouders en professionals, bottom-up en met 
waarderend onderzoek, waardoor de pedagogische 
civil society direct een impuls krijgt. Belangrijk daarbij is 
de ondersteuning van professionals met een positieve 
bejegening en het creëren van een uitnodigende 
omgeving. Organisaties als present vanuit de verschillende 
kerken en andere religieuze organisaties kunnen hierbij 
aansluiten.

4. Werk verder aan het uitwerken en verdiepen van 
een gezamenlijke pedagogische visie waarin ouders 
en professionals kunnen samenwerken vanuit 
een gemeenschappelijke taal en onder andere de 
bufferprocessen ten behoeve van het goed functioneren 
van ouders een kans krijgen. Hiermee wordt preventief 
gewerkt in de wijken aan het voorkomen van zich 
opstapelende opvoedproblemen, angsten voor het 
stellen van pedagogische vragen of zorgen omtrent 
de ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelen van 
een integraal pedagogisch wijkplan van ouders en 
professionals is een goed middel om de ontwikkelde 
activiteit te blijven evalueren en verder te ontwikkelen.

5. Blijf investeren in netwerkende professionals die vanuit 
een spilfunctie in de netwerken kunnen opereren 
en daarmee kunnen verbinden, wat voorkomt dat 
professionals langs elkaar heen werken, elkaars expertise 
niet benutten en daarentegen goed afgestemde hulp 
tijdig kunnen inzetten, waaronder de expertise van 
specialistische hulp.   

1

2

3

4

5
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