Vervolgstappen ‘Verbinding tussen interventies en Ouderschap’
Welke vervolgstappen kunnen genomen worden om ouderschap sterker binnen
interventies te bevorderen?
Ten eerste moet men nagaan of de uitgangspunten onvoldoende terug zijn te vinden in de
inhoud van de interventie, de uitvoering van de interventie of een combinatie hiervan. Wanneer
de uitgangspunten onvoldoende zijn verbonden met de inhoud van de interventie, kan men niet
verwachten dat de uitgangspunten ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Echter, het is
mogelijk dat de uitgangspunten voldoende zijn verbonden met de inhoud van de interventie,
maar dat de uitgangspunten onvoldoende worden geïmplementeerd. De vervolgstappen die
genomen kunnen worden, om de aspecten van ouderschap in interventies te versterken,
verschillen afhankelijk van de situatie.
Welke vervolgstappen kunnen genomen worden om ouderschap te bevorderen wanneer
de uitgangspunten onvoldoende verbonden zijn met de inhoud van de interventie?
Wanneer uitgangspunten middelmatig of onvoldoende terug te vinden zijn in een interventie kan
men onderzoeken hoeveel ruimte binnen de interventie beschikbaar is om bepaalde
uitgangspunten terug te laten komen in de interventie zonder dat dit indruist tegen de
werkzame elementen van de interventie. Wanneer blijkt dat er mogelijkheden zijn om (delen
van) uitgangspunten terug te laten komen in de interventie, zal men te rade moeten gaan op
welke manier dit dient te gebeuren. Vervolgens zal bedacht moeten worden welke
implementatieactiviteiten hiervoor nodig zijn. Wellicht kunnen één of meerdere uitgangspunten
terugkomen in de interventie wanneer de uitvoerders van de interventie hiervoor trainingen
volgen, intervisie bijeenkomsten plaatsvinden, of wanneer een combinatie van
implementatieactiviteiten plaatsvinden. Vervolgens kan geïnventariseerd worden of het haalbaar
en realistisch is om deze implementatieactiviteiten uit te voeren. Een afweging dient dan
gemaakt te worden.
Welke vervolgstappen kunnen genomen worden om het investeren in ouderschap te
bevorderen wanneer de uitgangspunten onvoldoende worden geïmplementeerd?
Wanneer de implementatie van één of meerdere (delen van) uitgangspunten stokt, terwijl het
wel de bedoeling was om dit goed te implementeren, dient men te achterhalen waarom dit niet
goed geïmplementeerd wordt. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of de
implementatieactiviteiten juist zijn uitgevoerd, de reactie van de professionals op de
implementatieactiviteiten positief was, de dosering van de implementatieactiviteiten voldoende
was, en of de implementatieactiviteiten gepast waren. Wanneer het probleem is achterhaald kan
men hier gepast op reageren om alsnog de (delen van) uitgangspunten te implementeren.
Het is ook mogelijk dat de implementatieactiviteiten gepast waren, juist zijn uitgevoerd, vaak
genoeg zijn uitgevoerd en dat de reactie van de professionals op de activiteiten positief was,
maar dat de uitgangspunten toch onvoldoende worden geïmplementeerd. Om te kunnen
investeren in ouderschap hebben de uitvoerders van de interventie, naast trainingen, ook een
oudergerichte organisatie nodig. De uitvoerders van de interventie kunnen zo goed als mogelijk
getraind zijn om de uitgangspunten van ouderschap uit te voeren, maar om de uitvoering goed
te laten verlopen moeten zij ook gefaciliteerd worden door de organisatie om oudergericht te
kunnen werken. Een oudergerichte organisatie is hiervoor van belang. Wim Goossens,
expertdocent aan de Zuyd Hogeschool, geeft handvatten hoe men als organisatie oudergericht
kan werken. Klik hier voor meer informatie over het belang van oudergerichte organisaties en
hier voor meer informatie over het verbeteren van de oudergerichtheid van organisaties.

Welke vervolgstappen kunnen genomen worden wanneer interventies al goed investeren
in ouderschap?
Wanneer de uitgangspunten zeer goed of goed terugkomen in de interventie, en ouderschap
dus goed wordt bevorderd, is het van belang om te blijven investeren in de kwaliteit van de
interventie. Bovendien is het van belang om te investeren in borgingsactiviteiten zodat de
uitgangspunten niet ongewild verzwakken of verdwijnen uit de interventie. Om dit te
bewerkstelligen is het onder andere belangrijk dat de implementatie van de interventie
gemonitord wordt, tevredenheidsonderzoeken onder de uitvoerders en de doelgroep worden
uitgevoerd, en dat verdiepende trainingen worden aangeboden.

