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  aldus een ouder

Waarom�de�keu�e�
voor�Druk���Dwars��

Loes�Roeleveld�(trainer�� Als 
�Ĳ -medewerker kom ik veel in 
aanraking met ouders met o�voe-
dingsvragen, die in een bepaalde 
ontwikkelingsfase van hun kinde-
ren hul� maar ook erkenning 
kunnen gebruiken. �ant elke 
ouder weet het soms even niet� Het 
is voor ouders � jn om te weten hoe 
gedrag te plaatsen is en hoe je 
ermee kunt omgaan. Druk � Dwars 
sluit hier goed b�  aan. Ik �ag vooral 
ouders individueel, deze training is 
juist mooi om in groepsverband te 
geven.
Jeroen�en�Inge�(ouders�����  
hebben een �oon met een autisme-
s�ectrumstoornis. �e hebben 
daar een �aar jaar geleden ook 
hul� b�  gehad. Na een �oos lie�en 
we alsnog weer vast. �e kregen 
daarom het advies van het CJG om 
de�e training te volgen en we 
wilden handvatten kr� gen om on�e 
�oon te begr� �en en benaderen.

Wat�heeft�de�ouderbegeleiding�
opgeleverd�

Loes��Het is een duidel� ke, 
over�ichtel� ke training� toe te 
passen in veel verschillende 
situaties, waarb�  de�e ouders 
inzicht en handvatten geeft, maar 
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ook m� �elf. Het hel�t m�  om 
ouders te kunnen ondersteunen 
b�  hun vragen. De training wordt 
vooral gegeven aan een aantal 
ouder�aren samen. Het is erg 
mooi om te zien hoe ouders 
herkenning hebben b�  elkaar en 
elkaar kunnen hel�en.
Jeroen�en�Inge���e �� n ons er 
meer bewust van dat we rustig 
moeten bl� ven en we on�e �oon 
beter begr� �en in be�aalde 
situaties en hem beter kunnen 
benaderen. Dit heeft als gevolg 
dat h�  ook rustiger bl� ft en �ich 
dan ook begre�en voelt. De 
situatie loo�t dan minder hoog o�.

Wat�vind�je�het�mooiste�element�
van�de�ouderbegeleiding�

Loes��Ouders willen graag 
handvatten voor situaties waarin 
ze met de handen in het haar 
�itten, wat heel logisch is. De 
training is zo ingedeeld dat 
‘negeren’, ‘corrigeren’ en ‘belonen’ 
later aan bod komen, terw� l dat 
soms de onderdelen �� n waarvan 
gedacht wordt er echt iets mee te 
kunnen. Het mooie aan de training 
vind ik het begin, de onderwer�en 
�s�eelkwartier� en ��elf�org�. Er is al 
�oveel te bereiken met elkaar, 
wanneer je k� kt naar je kind en ook 
goed voor je�elf �orgt.
Jeroen�en�Inge��We vonden 
‘negeren en corrigeren’ een 
interessant onderdeel en ‘belonen 
b�  goed gedrag�, wat voor on�e 
�oon heel goed werkt. �e hebben 
in de t� d dat de cursus lie� veel 
dingen thuis kunnen oefenen en 
dus ook nabes�roken. Het heeft 
ons vooral erg bewust gemaakt 
van ons handelen.
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