
If you only have one minute …
Hoe het lukt en niet lukt om overeind blijven én in te zetten 

op partnerschap
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Gedaan met experimenteren???





Openstaan voor elkaars visie!
Stap voor stap samen zoeken!
Open, eerlijk en transparant 

én blijven communiceren!
Elkaars kunnen respecteren!



‘Ik vond het heel helpend dat er duidelijke verwachtingen waren binnen dit dossier vanuit jou en jouw team 

uit. Waardoor ik aan mama ook wel wat perspectief kon bieden en dit geen eindeloos lange begeleiding was zonder 

doel. Het doel was heel duidelijk, zowel voor mij als voor mama, wat de samenwerking met mama 

makkelijker maakte. Ik kon mij zo 'naast' mama zetten en samen met haar zoeken hoe we aan het doel 
konden werken en hoe mama dit zag. Zo heb ik mij ook kunnen focussen op de toekomst en op haar doel om 

geen begeleiding meer te hebben voor Lientje en geen begeleiding te moeten opstarten voor Emma. Doordat mama 
merkte dat ik mij niet enkel focuste op het verleden, kon ze net open praten over het verleden in een woord- en 

beeldverhaal. Ze gaf zelf aan in een gesprek dat ze wist dat ik haar hier niet zou voor veroordelen
door de andere gesprekken die we al gehad hadden waar ik ook de focus probeerde te leggen op de huidige krachten en 
veiligheidsfactoren van mama en haar netwerk.’
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Wat loopt goed?  Wat loopt moeilijk?  Nodige ondersteuning  

 
o Op school kon D. een goede band 
opbouwen met zowel zijn juf als de 
orthopedagoge waarbij het lukt om over zijn 
gedrag te reflecteren  
o D. vraagt naar contact met maternele 

halfbroer en -zus  
 
- D. begint stilaan opnieuw een band op te 
bouwen met zijn mama. Er gaan momenteel 
niet-begeleide bezoeken door in het CAW.  
 
- D. is tijdens de coronacrisis dagelijks naar de 
noodopvang geweest op school. Tijdens de 
Paasvakantie kon hij een week terecht in de 
dagopvang van MFC  - . Contacten met de 
therapeut bleven telefonisch doorgaan. 
Hierdoor bleef de structuur grotendeels 
bewaard.  
 

 
- Er zijn nog angsten merkbaar bij D. 
betreffende de partner van moeder.  
 
- Er vinden nog woedebuien plaats. Dit vooral 
wanneer er onduidelijkheid en 
onvoorspelbaarheid is voor D.. D. kan dan 
zowel verbaal als fysiek agressief zijn. o Eerste 
maanden op nieuwe school waren moeilijk 
(nog onduidelijk/onvoorspelbaar). Uit conflict 
gaan, reflecteren… was moeilijk  
 
- D. is nog snel geprikkeld/overprikkeld.  
 
- D. spreekt soms uit dat hij dood wil zijn.  
 
- Thuis huiswerk maken is moeilijk. Liever 
extern (zowel vraag van D. als papa).  
 

 
- CAW bezoekersruimte voor bezoeken met 
mama = een veilige, voorspelbare en 
gestructureerde omgeving voor D. + 
voorkomen dat partner van moeder bij 
bezoeken aanwezig is  lopende + 
behouden  
 
- Naschoolse opvang en dagopvang via MFC  -  
(Aquarel) voor schoolse 
opvolging/huiswerkbegeleiding en behoud 
structuur/aanbod dagbesteding tijdens 
vakanties  kan vanaf september starten  
 
- Thuisbegeleiding bij zowel moeder 
(versterken moederrol) als vader (wekelijkse 
ondersteuning)  gestart 09/06/2020  
 
- Therapeutische opvolging bij Lies 
 lopende + behouden  
 
- School: BuLo  - : gestart September 2019 
 lopende + behouden  
 

 



Melissa Van Eesbeek (SDJ BHV)

Iédereen horen!
Samen nadenken &
visies samenbrengen!
Leren hoe het is 
bij de anderen!
Anders (moeten) kijken 
Is niet altijd negatief.





Openheid werkt!
Drempels zijn er 
om te overwinnen!
Samen plan maken!
Erkennen wat 
wel al goed loopt!

- Severien Helsen (SDJ Leuven + Leercasus)
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