
Welkom bij Lunamare! 
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Het Geheim van de OpvoedParty 



@KatrienLaane 

 Ik help ouders en beroepsopvoeders die worstelen  

met opvoedingsvragen. Auteur & initiatiefnemer  

van de OpvoedParty 

 

 

 

 

 

 
 

WWW.OPVOEDPARTY.NL 
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http://www.opvoedparty.nl/
http://www.opvoedparty.nl/


Programma    

 
• Welkom 
• Even kennismaken - Nivea OMA 
• De OpvoedParty in vogelvlucht  
 (1990 – 2020) 
• Wat is een OpvoedParty? 
• Hoe werkt het? - Aan de slag! 
• Wat is het geheim? 
• Afsluiting – rondje van de zaak  
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Kennismaken 

NIVEA – Privacy!  

Een paar vragen: 

• Wie stond vanmorgen in de file? 

• Wie is vooral bezig met uitvoering in de praktijk?  

• Wie is vooral bezig met beleid, management? 

• Wie is vooral bezig met onderzoek doen/onderwijs geven?  

• Wie werkt niet met direct met ouders? 

• Wel eens vragen (professioneel of privé) over opvoeden 
gehad? 

• Wie vindt dat hij/zij ouders moet kunnen adviseren over 
opvoeden? 

• Wie is het eens: Is een opvoedvraag een hulpvraag? 
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Wat voor soort opvoedingsvragen? 

 Denk even rustig na over de vraag - als je zelf 
kinderen hebt of met kinderen werkt:   

 Wat was je laatste dilemma of vraag 
(professioneel of privé) m.b.t. de opvoeding? 

 NB je hoeft ze hier niet te delen  

In welke categorie valt je vraag? 

1. Communicatie/contact  

2. Grensoverschrijdend gedrag 

3. Zelfbeeld/zelfvertrouwen 

4. Anders, namelijk ……? 
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Hoe het allemaal begon 
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1985: HBO-J (speelgoedkoffer) & universiteit 

1993: Achterstandswijk in Nederland met heel veel 
 moeders met alledaagse opvoedingsvragen. 

 

 

 



 
Vertaald naar de huiskamer: 
 

• Thee & baklava, veilig en vertrouwd 

• Moeders vertaalden voor elkaar 

• Het gesprek verdiepte 

• Het gesprek bleef gaande, ook buiten de 
huiskamer 

• Kennis vermenigvuldigen door te delen 

• Iedereen blij  ….. behalve mijn baas  

• De basis van de OpvoedParty is gelegd. 
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Honderden vragen later…. 

• Achterstandswijk wordt Krachtwijk 

• Lotgenoten omgedoopt tot OpvoedParty 

• 2010: Rouvoet - opvoeddebat & artikel in Trouw 
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Ik kon er niet meer omheen… 
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   2010: De tijd is rijp!  

   Mijn persoonlijke visie: 

• Een opvoedvraag is geen hulpvraag 

• Iedere ouder heeft opvoedingsvragen 

• Iedere ouder heeft eigenWIJSheid 

• Iedere ouder heeft de beste intenties 

• Mooiste in de ander naar boven halen 

• Geen boek maar liever een gesprek 

• Opvoedingsondersteuning is maatwerk  

• Preventie loont. Zo vroeg mogelijk starten. 

• Vermenigvuldigen door te delen  
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Het tij mee…. 

• Crisis van 2008 “verplichtte” ons tot creatieve, betaalbare 
oplossingen voor terugkerende problemen; 

• 2015: Wmo, transitie Jeugdzorg, eigen kracht, participatie, 
burgerinitiatief, verbinden, preventie, opvoedings-
ondersteuning bij gemeente etc. Mooie woorden, maar hoe 
doe je dat in de praktijk? 

• Geen nieuwe organisatie maar gebruik maken van 
bestaande netwerken.  

• Januari 2020 een warm pleidooi van een groot aantal 
wethouders o.l.v. Hugo de Jonge voor  

 meer preventie en opvoedingsondersteuning  

• Terug naar de bedoeling! Het gewone gesprek   

 over opvoeden terug in de samenleving. 
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OpvoedParty?? 

Een OpvoedParty is een  

bijeenkomst van ongeveer twee uur,  

waar in klein gezelschap (4 tot 10  

deelnemers) onder deskundige leiding  

(ambassadeurs) met elkaar wordt 

gediscussieerd over één of meerdere 

opvoedingsthema’s/-dilemma’s naar 

keuze. 
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2010: Basis-OpvoedPartySpel   
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Uitkomsten onderzoek 2011 

2011 – Linh Le 

 Ervaringen van beroepsopvoeders: 

 Ook leuk bij ouderbijeenkomsten, 
oudertrainingen en thema-avonden. 

 Laagdrempelig en goed bruikbaar.  

 Zeer positief, slechts één belangrijke 
“maar”: Het is zo Nederlands ;-) 
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2012: De smaak te pakken 
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2012: OpvoedKikkertjes  
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2013: Uitnodiging voor ouders 
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Uitkomsten onderzoek 2014  

2014 – Jitske Möhlmann 

 Opbrengsten voor ouders & toepassing in 
de wet op de Jeugdzorg en Wmo: 

 1. Herkenning, erkenning, bevestiging & 
opluchting. Vraag wordt opgelost.  

 2. Wijkgericht, maatwerk, eigen kracht, 
sociale netwerk vergroten, burger-
participatie, samenwerking (= niet praten 
over maar mét ouders). 
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2014: AltijdWat-Spel 
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Hoe werkt zo’n OpvoedParty? 
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Nodig 4-10 ouders uit 
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Stap 1: Aan tafel 
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Stap 2: Even kennismaken… 

Wat zijn uw sterke punten  

als opvoeder? 
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Stellingen in een doosje 
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Stap 3: Kies thema. Of niet. 
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Logica 
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    0-6       6-12        12-18 
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Kansrijke Start & OpvoedParty? 

• Informeel netwerk van (aanstaande) ouders 
wordt versterkt; 

• EigenWIJSheid van ouders staat centraal ipv 
kennis van de deskundige; 

• Kleine setting – voorbij het gesprek aan het hek, 
geen theekransje; 

• Kan ingevoegd worden bij bestaande netwerken, 
zoals Centering Pregnancy en - Parenting, 
zwangerschapsyoga, consultatiebureau bezoek, 
VVE, kinderopvang etc; 

• Maar er kan vast nog meer… 
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Even brainstormen…. 

Maak groepjes van 4-5 personen  

1. Hoe (in je werkomgeving of in jouw 
locale coalitie) zou je deze interventie 
kunnen inzetten?  

2. Wat is er nog nodig om dit te kunnen 
realiseren? 

 Zet iedere mogelijkheid in één woord op 
een aparte post-it. Plak de post-its op de 
flap. 
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Samen oogsten 
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2020 en verder…. 

Wensen? 
• Alle gemeenten OpvoedPartyProof : in iedere 

wijk regelmatig een OpvoedParty 

• Scholing van alle beroepsopvoeders  

• Uitbreiding OpvoedPartyAcademie (trainers) 

• Jaarlijks stapje verder in het onderzoek 

• SamenWIJS-Spel – ouderbetrokkenheid 

• Aanstaande-/ JongeOuderSpel?  

• Op weg naar effectieve interventie en de 
OpvoedParty in het basisaanbod van iedere 
organisatie in zorg, welzijn, onderwijs & opvang  
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Wat is het Geheim? 

• Eenvoud, dichtbij huis, overal in te zetten; 

• Geen nieuwe interventie; 

• OpvoedParty beweegt mee met de snel 
veranderende samenleving en staat nog steeds; 

• OpvoedParty richt zich op kwaliteiten van 
(aanstaande) ouders, niet op hun beperkingen; 

• Ambassadeurs krijgen zicht op vragen die leven; 

• Ouders voelen zich gehoord, (h)erkenning, 
verbonden met elkaar; 

• Praten over opvoeden & (aanstaand) 
ouderschap wordt weer normaal! 
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Zijn er nog….. 

Vragen?? 
 

http://www.digischool.nl/po/community12/IMAGES/beertjes van meichenbaum/beertje1.jpg


Alleen ga je harder, maar  
samen kom je verder 
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Rondje              kreten 

 

• Wat neem je mee na deze workshop 
– in één woord? 
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@KatrienLaane 

  

 

 

 

 

 

*Dankt u voor uw aandacht* 
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