Verslag mini-conferentie 'Ouders in eigen kracht: een gezamenlijke benadering'
Op 11 oktober 2011 vond de mini-conferentie ‘Ouders in eigen kracht: een gezamenlijke benadering’
plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Tienplus, het Ouder- en
Kindcentrum (OKC) Nieuw West, Stichting Nisa for Nisa en het Steunpunt Ontwikkeling en Participatie
(SOP).
Het doel van deze conferentie was dat Nisa for Nisa, Sop en het OKC hun ervaringen met samenwerking
konden delen met beleidsambtenaren, professionals en vrijwilligers die in Nieuw West actief zijn rondom
jeugd en gezin. De Kenniswerkplaats Tienplus onderzocht de kracht van deze samenwerking in een
participatief onderzoekstraject. Door hun positieve ervaringen onder de aandacht te brengen, hopen de
genoemde organisaties een impuls te geven aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen reguliere
opvoedondersteuning en vrijwilligersorganisaties in Nieuw West.
Jesse Bos, wethouder Welzijn, Zorg en Jeugd, leidde de conferentie in. Zij noemde de verbinding tussen
vrijwilligersorganisaties en reguliere jeugdvoorzieningen als een van de speerpunten van haar beleid.
Daarna werd de samenwerking van het OKC met Nisa for Nisa en SOP gepresenteerd. Het OKC biedt sinds
een jaar opvoedcursussen, thema-avonden en individuele spreekuren binnen de zelforganisaties aan. Op
deze manier bereikt het programma opvoedondersteuning van het OKC ouders die niet gemakkelijk zelf
naar het OKC zouden gaan met hun vragen. Dit aanbod wordt ervaren als een zeer nuttige aanvulling op
de eigen inzet van vrijwilligersorganisaties om opvoeding een bespreekbaar thema te maken bij de eigen
achterban en om een positief opvoedklimaat te bevorderen in de wijk.
Na de presentatie was er ruimte voor discussie. Vanuit de zaal werden vragen gesteld over de
samenwerking, die door de samenwerkingspartners beantwoord werden. De vragen hadden onder andere
betrekking op de verankering van deze vorm van samenwerking in het beleid en de toekomstige
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties vanuit de overheid in een tijd van bezuiniging. Ook waren er
vragen over het uitbreiden van samenwerking met het OKC naar andere vrijwilligersorganisaties. Dat
laatste is de expliciete wens van het OKC. De conferentie was onder andere bedoeld om andere
vrijwilligersorganisaties te enthousiasmeren een verbinding aan te gaan met het OKC.
In het tweede deel van de bijeenkomst gingen professionals, vrijwilligers en beleidsmakers in kleine
groepjes uit elkaar en wisselden ideeën uit voor het ontstaan van nieuwe verbindingen tussen formele en
informele ondersteuning voor ouders en kinderen.
Rutger Hageraats, teamhoofd Jeugd van DMO Amsterdam leidde dit onderdeel in. Ook uit zijn bijdrage
bleek dat de samenwerking tussen het OKC en de vrijwilligersorganisaties beschouwd kan worden als
pionierswerk dat aangemoedigd wordt door het toekomstige beleid. Het feit dat vrijwilligers ouders
stimuleren om meer verantwoordelijkheid voor de opvoeding te nemen en dat professionals deze
beweging versterken met hun aanbod, maakt dat deze samenwerking helemaal in de geest is van het
nieuwe positieve jeugdbeleid. In het positieve jeugdbeleid worden reguliere voorzieningen opgeroepen
om hun aanbod meer toe te spitsen op het versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen.
Vrijwilligersorganisaties zijn daarbij vaak een onmisbare partner.
Neem voor meer informatie over dit project contact op met Elena Ponzoni.
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