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Aan de slag met 

familiebeleid!



Lidorganisaties



Het 
Familieplatform

Geestelijke 
Gezondheid

Kwaliteitsbewaking en 
Beleidsbeïnvloeding

Familiebeleid in 
zorgorganisaties mee 
te bepalen

Familieorganisaties en 
hun leden te verenigen 
en versterken

Familiereflex en trialoog

Aandacht voor het 
kind



Visietekst



Trialoog: 3 partners in zorg



Niet gelijk….wel gelijkwaardig! 



Ontwikkeling visietekst

Samenstellen 
werkgroep

Formuleren 
doel

Analyse 
beginsituatie

Plan van 
aanpak

• Vraagt tijd (budget), inspanning, 

mentaliteitsverandering

• Leidende coalitie is noodzakelijk

• Reeds ontwikkelde bottom-up initiatieven 

aanvullen met top-down familiebeleid



Samenstellen werkgroep

• Leidende coalitie

• Leidt ontwikkeling familiebeleid binnen 

zorgvoorziening

• Draagvlak vanuit directie, management

• Samenstelling:

o Medewerkers zorgvoorziening:

▪ Directielid

▪ Stafmedewerker

▪ Afdelingsverantwoordelijke

▪ Hulpverleners (psychiater, psycholoog, 

VP,…)

▪ Pioniers initiatieven familieparticipatie

o Familie (vertegenwoordigers)

o Cliënten (vertegenwoordigers)



Formuleren doel/ ambitie

• Waarom wil zorgvoorziening inzetten op 

familiebeleid?

• Is er bereidheid tot verandering?

• Aanleiding tot ontwikkeling visie/ambitietekst

• Wat zijn concrete einddoelen, wat zal er 

verwacht worden van medewerkers?



Analyse beginsituatie

• Inventaris bottom-up praktijken:

o Wat bestaat er reeds rond familieparticipatie 

en –beleid?

o Werden er reeds bepaalde initiatieven 

genomen?

• Inventaris ervaringen:

o Wat gaat er goed?

o Welke belemmeringen werden er 

geconstateerd?



Plan van aanpak

• Stappenplan opmaken (opmaak visietekst)

• Doelstelling goed aftoetsten bij artsen/ algemeen 

beleid van organisatie (+regelmatig terugkoppelen)

• Timing realistisch maar niet onnodig lang

• Breed PR maken en vinger aan de pols houden (niet 

in klein groepje jaar aan werken)

• Tussentijdse vorming/ workshop of info voorzien: 

opwarmers, teasers

• Evalueren en bijsturen van visietekst



Visietekst: inhoudelijk

• Basisuitgangspunten van een organisatie (bv herstelvisie, aandacht voor 

kind, familie partner is zorg, familiebeleid op alle niveau’s,…)

• Doelstelling van tekst: (bv kader voor hele organisatie, basis voor 

actieplannen, basis voor investeringen,….)

• Pijlers familiebeleid: Bejegening

Informatie

Steun

Participatie

• Zowel familiebeleid als KOPP/KOAP doorheen hele tekst

• Ev keymomenten als kapstok voor ontwikkeling (bv intake, start 

behandeling, crisismoment, ontslag,…)

• Stappenplan, timing



Familietevredenheidsmeting





Familietevredenheidsmeting (FTM)



Familietevredenheidsmeting (FTM)

• Demografische gegevens

• Ervaren steun emotioneel/ praktisch

• Contact met team

• Info over lotgenotencontact

• Verschillende vragen rond informatie/ 

betrokkenheid/bereikbaarheid

• Algemene tevredenheid

• 3 punten minst tevreden

• 3 punten meest tevreden





Oudervriendelijk 

handelen

*vraag hoe het gaat; 

ook aan de ‘gezonde’ 

partner

*help om belangrijke 

momenten te 

onthouden

*stimuleer interactie 

met het kind

*goed genoeg 

ouderschap als 

uitgangspunt

*blijven verbinden met 

de ouder

Ouderschap 

bespreekbaar 

maken

*methodiek: het KOPP 

preventiegesprek

*standaard bij elke 

ouder

*1 afgebakend gesprek

*ev. opvolggesprek

*individueel of in groep

Praktische 

ondersteuning

*samen uitzoeken 

welke ondersteuning 

wenselijk is

*wie kan wat opnemen

*wrap around care

*context

Gesprekken met 

de ouder

*thema’s ouderschap

*samenwerking met HV 

kinderen

*ouderschap als 

hefboom

KIND IN HET VIZIER

AAN DE SLAG MET DE OUDER



Kindvriendelijk 

handelen

*accommodatie

*aandacht

*rondleiding

*brochure

*stimuleer ouder-kind 

interactie

*team

Info kind

*infomoment met het 

kind over problematiek 

ouder

*veerkrachtgesprek: 

veerkrachthelpers 

overlopen

KOPP groep

*lotgenotencontact

*doorlopend of 

afgebakend 

programma

*werken rond 

specifieke thema’s

*’Op weg met Kriebel –

box’

Gesprekken met 

het kind

*’Op weg met Kriebel-

box’

*alle disciplines

OUDER IN HET VIZIER

AAN DE SLAG MET HET KIND



4 Sleutels van veerkracht

o Informatie

o Ruimte voor gevoelens

o Kind kunnen zijn

o Vertrouwenspersoon



Brochure: Wat Nu?



Familieplatform Geestelijke Gezondheid organiseert op 

24 november 2020 een KOPP/ KOAP-

congres



WWW.Familieplatform.be

opleidingen/ workshops

Brochures

studiedagen

…..

http://www.familieplatform.be/

