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Onderwerp Reactie college Zwolle advies 'Ouders gezien'. 

Geachte participatieraad Zwolle, 

U heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de ondersteuning van ouders wiens 
kind uit huis geplaatst wordt. Er is door de gemeente Zwolle aangegeven deze 
beantwoording in het voorjaar 2019 aan u toe te doen komen. Bij deze beantwoorden 
wij uw advies. 

Als eerste danken wij u voor uw advies en het vervullen van uw maatschappelijke 
signalerings- en adviestaak. 
U constateert in uw brief meerdere maatschappelijke problemen en effecten: 

er is niet of nauwelijks aandacht voor ouders wiens kind uit wiens huis geplaatst 
wordt en er is geen organisatie die, of netwerk dat, hen begeleiding kan bieden. 
tijdens uithuisplaatsing wordt niet of nauwelijks gewerkt aan vermindering van 
oorzaken van uithuisplaatsing. 

Dit alles heeft een negatieve invloed op het maatschappelijk functioneren (werk, welzijn, 
sociaal netwerk, relaties etc.) van achterblijvers. Gezinshereniging later kan hierdoor 
leiden tot herhaling van de problematiek. 
Uw wens/advies aan ons is, om één organisatie op te richten, namelijk 'Ouders Gezien', 
waarbij u ook in uw advies aangeeft waar deze organisatie aan moet voldoen. 
Hiermee wilt u bereiken dat er 'betere ondersteuning komt van ouders wiens kind uit 
huis geplaatst wordt, dusdanig dat bij terugkeer van kind in gezin, de situatie thuis (of 
de sociale omgeving) positief veranderd is'. 

Voor een groot deel herkennen wij de problematiek en de genoemde leemtes. Het 
signaal past ook goed bij een bestuurlijk uitgangspunt, zoals de context van een 
kind. Wij willen de organisaties binnen de regio Zwolle echter wel het vertrouwen en de 
ruimte bieden om iets met de signalen te doen. Wij besluiten naar aanleiding van uw 
advies dan ook het volgende. 

Apart organiseren vinden wij vooralsnog niet wenselijk, aangezien dit ons inziens niet 
nodig is om het doel te bereiken en niet in lijn is met hoe de gemeente Zwolle 
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verantwoordelijkheden heeft belegd en afspraken heeft gemaakt met de betreffende 
jeugdbeschermingsorganisaties. Wij verwachten van de betrokken 
jeugdbeschermingsorganisaties dat zij oog hebben voor ouders. Wij besluiten dan ook 
om geen aparte organisatie 'Ouders Gezien' op te richten. 
In de praktijk is nog onvoldoende oog voor ouders wiens kind uit huis wordt geplaatst. 
Organisaties die een kind uit huis plaatsen, hebben in het proces van uithuisplaatsing 
veel aandacht voor 'de veiligheid' van het kind. Dit kan zeker consequenties hebben bij 
gezinshereniging of voor de sociale participatie en eigen kracht van achterblijvers. 

Het sociale wijkteam gaat bij 1 gezin 1 plan borgen dat er ook aandacht wordt gevraagd 
voor de achterblijvers (meestal familie) bij (vrijwillige) uithuisplaatsing van een kind. Dit 
vraagt meer bewustwording bij de betrokken medewerkers van deze problematiek. Hier 
wordt actief op ingespeeld. 

Het Regionaal Serviceteam Jeugd regio IJsselland (RSJ), welke namens de 
gemeenten als regionale inkooporganisatie fungeert gaat dit onderwerp opnemen in de 
prestatiedialogen met de ingekochte jeugdbeschermingsorganisaties. Hierin wordt het 
idee van 'lotgenoten groepen' ook meegenomen. 

Wanneer er ontwikkelingen zijn met betrekking tot dit onderwerp waar u om advies kan 
worden gevraagd wordt hier zeker door ons gebruik van gemaakt. We vragen u om ons 
te blijven informeren en van advies te voorzien met betrekking tot dit onderwerp ook 
wanneer er een positieve ontwikkeling gesignaleerd wordt. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 

Interim afdelin hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling 
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