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0. Samenvatting 
 
Parents2 gelooft dat ouders van kinderen met een handicap een sleutelrol kunnen spelen in het 
realiseren van een beter toekomstperspectief voor hun kinderen. Zij zijn als geen ander intrinsiek 
gemotiveerd om te helpen bijdragen aan beter onderwijs, betere zorg en betere werk- en 
leefomstandigheden.  
 
Maar vaak begrenst de maatschappelijke, economische, culturele en soms politieke context ouders 
in het realiseren van dit doel. Dat geldt onder andere in Oekraïne waar het nog lang niet overal  
vanzelfsprekend is dat je met een handicap goed onderwijs ontvangt, toegang hebt tot passende 
zorg en deelneemt aan de samenleving.  
 
Ouders die hierin verandering willen brengen, verdienen support. Parents2 geeft deze support door 
middel van trainingen, workshops, congressen en coaching aan ouders die zelf sterker willen worden 
en die hun krachten willen bundelen in lokale of regionale ouderorganisaties.  
 
Voor dit doel heeft Parents2 een compleet curriculum aan trainingen ontwikkeld, bestaande uit 
ongeveer 50 verschillende bouwstenen waaruit, afhankelijk van de lokale context en behoefte, een 
trainingsaanbod op maat kan worden aangeboden. Uiteenlopend van een eendaagse training tot een 
meerjarig programma. Het curriculum is opgebouwd rond vijf kernthema’s: draagkracht, kennis, 
verantwoordelijkheid, relaties & context en toekomst.  
 
Omdat ouders vaak te maken hebben met weerstand bij professionals als artsen, therapeuten, 
docenten en beleidsmakers, richt Parents2 zich met haar aanbod ook op hen met als doel het begrip 
voor de positie van de ouders te vergroten en hen te leren constructief en positief met ouders samen 
te werken. 
 
Parents2 is een zelfstandige stichting maar werkt graag samen. In Oekraïne doen we dat met lokale 
stakeholders zoals aanbieders van zorg en onderwijs maar ook met kerken, universiteiten en 
koepelorganisaties. In Nederland zoeken we naar samenwerking met NGO’s die in dezelfde regio 
ondersteuning bieden aan organisaties voor gehandicaptenzorg.  
 
Voor de financiering van de activiteiten zoekt Parents2 middelen bij particulieren, fondsen en 
subsidieverstrekkers. Ook wordt het curriculum aangeboden aan andere NGO’s om in hun bestaande 
projecten tegen een markconforme vergoeding in te zetten. Omdat een groeiambitie is uitgesproken, 
staat fondswerving hoog op de agenda. 
 
Het bestuur ontleent haar diepste motivatie voor de support aan ouders aan hun Christelijke roeping 
om dienstbaar te zijn aan de naaste en in het bijzonder aan mensen met een beperking en hun 
families.  
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1. Missie, visie en werkwijze van Parents2 
 
 

1.1. Missie 
Parents2 is opgericht in 2017 om een platform te bieden voor de voortzetting van de 
ouderondersteuning die in 2009 vanuit de ouder- en belangenorganisatie Helpende Handen was 
gestart.  De missie van Parents2 is het vergroten van kennis en kracht van ouders die ideeën hebben 
voor een betere toekomst van hun kind en concrete plannen hebben om deze ideeën te realiseren. 
We bereiken dit doel door ouders bij elkaar te brengen, te trainen en te ondersteunen in de 
uitvoering van hun plannen.   
 

1.2. Visie 
Onze visie is dat ouders die inzichten, waarden, kennis, ideeën en ervaring delen en die zich 
georganiseerd hebben in lokale of regionale netwerken, in staat zijn betere toekomstmogelijkheden 
voor hun eigen kinderen te realiseren en tevens substantieel bijdragen aan de verbetering van zorg 
en onderwijs voor en aan de maatschappelijke positie van mensen met een beperking in het 
algemeen. 
 

1.3. Werkwijze 
Parents2 geeft ondersteuning aan ouders van gehandicapte kinderen in Oekraïne. Parents2 heeft drie 
kernactiviteiten ontwikkeld waarmee ouders ondersteund kunnen worden:  
1. Opbouwen en uitbreiden van netwerken waarin ouders kennis, ervaring, dromen en plannen 

kunnen delen met andere ouders en met professionals uit zorg- en onderwijsinstellingen, zowel 
uit hun eigen land als daarbuiten.  

2. Verzorgen van trainingen, workshops en conferenties voor oudernetwerken of -organisaties op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau. Eveneens verzorgen van trainingen, workshops of lezingen 
voor professionals in zorg en onderwijs en voor beleidsmakers met als doel het begrip voor (de 
positie van) ouders te vergroten en de samenwerking met hen te verbeteren. 

3. Fondswerving met als specifiek doel om startkapitaal te verwerven voor netwerken of 
organisaties van ouders die een goed projectplan hebben voor maatschappelijke hulp, zorg of 
onderwijs voor kinderen met een handicap, maar onvoldoende financiële middelen hebben om 
dit project te starten.  

 
Parents2 werkt vraag gestuurd en start activiteiten alleen als antwoord op een concreet verzoek van 
ouders. Parents2 is zich bewust van historische, sociale, politieke en culturele aspecten die invloed 
hebben op de visie en het gedrag van ouders en op de wijze waarop zij projecten ontwikkelen en 
uitvoeren. Daarom zal Parents2 niet zomaar ideeën van ergens anders knippen en plakken. De 
activiteiten van Parents2 zijn er op gericht dat ouders leren van anderen en ook met anderen 
samenwerken maar tegelijkertijd ook dat zij zelf besluiten wat zij van anderen gebruiken of 
overnemen en hoe zij dat implementeren in hun eigen projecten  
 

1.4. Motivatie 
De bestuursleden van Parents2 zijn gemotiveerd geraakt voor dit werk vanuit hun persoonlijke 
contacten met ouders en hun gehandicapte kinderen in Oekraïne. Ze zijn op basis van hun eigen 
waarneming overtuigd geraakt van het grote nut om ouders te steunen door hen beter in hun eigen 
kracht te laten komen, zodat zij zelf de leiding kunnen nemen in het ontwikkelen van een beter 
toekomstperspectief voor hun kind.  
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Het voltallige bestuur ontleent haar diepste motivatie aan hun Christelijke waarden. Ze zien het werk 
voor Parents2 als een invulling van hun Christelijke roeping om dienstbaar te zijn aan mensen met 
een beperking.  
 
Deze motivatie wordt in 2021 aan de statuten van de stichting toegevoegd. Daar wordt nadrukkelijk 
aan toegevoegd dat dit niet betekent dat Parents2 zich uitsluitend richt op Christelijke ouders. Het 
bestuur verstaat haar Christelijke roeping zo dat zij haar opdracht waar moet maken aan alle ouders 
van kinderen met een handicap, zonder onderscheid op basis van religie, maatschappelijke positie of 
welk kenmerk ook maar genoemd kan worden.  
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2. Positie van Parents2 in Oekraïne 
 
 

2.1. Belang van samenwerking 
Om vernieuwingen in zorg en onderwijs te realiseren, is een goede relatie met stakeholders van 
groot belang. Daarom investeert Parents2 in gelijkwaardige samenwerking met andere NGO’s en met  
professionals in zorg en onderwijs. Het verbinden van kennis en ervaring van beide kanten biedt 
mogelijkheden om de kwaliteit van bestaan van zowel ouders als kinderen te verbeteren. 
 

2.2. SOFT tulip 
Een belangrijke partner van Parents2 is SOFT tulip. Beide organisaties hebben al langere tijd 
constructief en productief samengewerkt en netwerken in het land opgebouwd. Beide organisaties 
worden in Oekraïne gewaardeerd en gerespecteerd. De samenwerking tussen Parents2 en SOFT tulip 
brengt de werelden van zorgprofessionals en ouders dichter bij elkaar.  
 

2.3. National Assembly of People with Disabilities in Ukraine (NADU) 
De netwerken van Parents2 en SOFT tulip komen samen bij de NADU die een groep van zo’n 35 
organisaties van ouders bundelt. De NADU is nationale koepelorganisatie voor lokale en regionale 
NGO’s en een invloedrijke gesprekspartner voor overheden en instanties. Parents2 heeft een 
samenwerkingsrelatie met de NADU.   
 

2.4. Early Intervention 
Een belangrijk resultaat van de NADU en SOFT tulip is de wettelijke erkenning van een Early 
Intervention programma. Als uitvloeisel van de opbouw van dit programma wordt er gewerkt aan 
een  ‘Parents for Early Intervention’ netwerk. Dit is gestart met vier oudergroepen in de pilot steden 
Uzhgorod, Lviv, Kharkiv en Odessa. Inmiddels is dit een netwerk met actieve groepen in 10 regio’s 
van Oekraïne. De ambitie van SOFT tulip en NAPD is om dit netwerk de komende twee jaren verder 
te versterken en daarvoor de expertise van Parents2 te benutten.  
 

2.5. Reikwijdte 
Parents2 geeft support aan ouders in Uzhhorod, Lviv, Rivne, Kiev, Odessa, Poltava en Kharkiv en heeft 
in de loop der jaren diverse trainingen verzorgd, voor zowel ouders als professionals in zorg en 
onderwijs. Ook werden programma’s verzorgd op verschillende (inter)nationale en regionale 
conferenties en op de medische universiteit van Kharkiv. Het bestuur van Parents2 onderhoudt 
nauwe banden met ouders die initiatiefnemers en kartrekkers zijn van lokale ouderbewegingen en 
geeft hen persoonlijke coaching in hun leiderschapsrol. 
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3. Versterken van ouders in relatie tot elkaar en tot anderen 
 
 

3.1. Focus op ouders 
Parents2 focust op ouders. Maar ouders staan niet op zichzelf. Ouders leven in relatie tot anderen. 
Binnen de context van dit projectplan zijn tenminste drie soorten relaties van belang, die ieder in een 
driehoek kunnen worden weergegeven. 
 
figuur 1 
            KIND 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           OUDER   OUDER 
 
Dit is de basis van alle relaties. Het kind wordt geboren en groeit op in een familieverband waarin 
idealiter twee ouders aanwezig zijn. Helaas weten we dat juist het krijgen van een kind met een 
handicap in Oekraïne nog vaak een oorzaak is van echtscheiding of verlating, waardoor een 
substantieel aantal kinderen met een beperking opgroeien in een éénoudergezin. In die situatie is de 
basisrelatie al van meet af aan al stuk en ligt er een grote last en verantwoordelijkheid op de 
schouders van één ouder. 
 

3.2. Ouders en professionals 
Bij het opgroeien van het kind, worden er andere relaties aangegaan. Zeker in het geval het kind een 
beperking of aandoening heeft, worden al vroeg relaties met allerlei professionals uit de wereld van 
zorg, onderwijs en ambtelijke instanties.  
 
figuur 2 
                 KIND 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           OUDER       PROFESSIONAL 
 
Zowel ouders als professionals zoeken elkaar op. Zij versterken elkaar, leren van elkaar, zijn soms 
elkaars concurrenten. Maar vanuit een positieve benadering doen zij dat allemaal ten behoeve van 
een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van het kind.  
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3.3. Het complexe netwerk van ouders 
Ouders van kinderen met een handicap krijgen, soms al heel vroeg, te maken met een keur aan 
instanties en de daarbij behorende medewerkers als ambtenaren, artsen, therapeuten en docenten.  
Zo ontstaan netwerken die elkaar beïnvloeden.  
 
figuur 3     

                                                                      
 
Daarnaast hebben zij (niet altijd vanzelfsprekend) te maken met hun primaire netwerk van familie en 
sociale omgeving. Vanuit het kind bezien ontstaan door de verbinding van deze netwerken aan elkaar 
diverse driehoeksrelaties. Ouders moeten in elk van die relaties actief zijn om het belang van hun 
kind te dienen. Maar soms wordt dit netwerk van relaties zo complex dat de ouders zich erin dreigen 
te verliezen en zonder steun of toerusting niet in staat zijn om te focussen op wat echt belangrijk is 
voor hun kind. 
 
figuur 4 

                                                    
 
 

3.4. Support aan ouders  
Het doel van de support van Parents2  is dat ouders versterkt worden in het opbouwen, 
onderhouden en ‘profitable’ maken van hun relaties. Te beginnen bij zichzelf, daarna ingebed in de 
gezins- en familiesituatie, vervolgens in de bredere cirkel van relaties en omgeving en tenslotte ook 
bij oudercollectieven (verenigingen, bewegingen, lokale belangengroepen, cliëntenraden enz.). 
 
Voor dat doel organiseren we trainingsdagen voor ouders. Trainingsdagen bestaan afwisselend uit 
lezingen (overdracht van kennis en informatie), instructies (aanbieden van skills), oefeningen 
(hanteren van kennis en skills in praktijksituaties) en debatten (discussie en verkenning van nieuwe 
dingen of tegengestelde belangen). 
 
Het aanbod van trainingsdagen is opgebouwd rond 5 kernthema’s:  
1. Draagkracht 
2. Kennis 
3. Verantwoordelijkheid 
4. Relatie en context 
5. Toekomst 
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Deze thema’s vertalen we naar een individueel gericht trainingsaanbod en een collectief gericht 
trainingsaanbod dat in samenhang met elkaar wordt aangeboden. Dat doen we omdat we van 
mening zijn dat oudernetwerken het meest effectief kunnen opereren als de leden van hun 
netwerken ieder voor zich zelf inzicht, kennis en competenties hebben opgebouwd.  
 
In het volgende hoofdstuk word per thema aangegeven welke onderwerpen in de trainingen aan de 
orde komen. Het totale trainingsaanbod is uitgewerkt in een curriculum met de titel ‘Zelfbewust en 
Toegerust’ dat separaat beschikbaar is. 
 
Dit aanbod van trainingen is een uitwerking, verbreding en verdieping van trainingen en lezingen die 
tussen 2009 en 2019 zijn gegeven. Met dit programma geven we aan dat we geloven in de kracht van 
ouders en de versterking daarvan, ongeacht wie deze ouders zijn en welke culturele of 
maatschappelijke achtergrond ze hebben. Tegelijkertijd geloven we niet in one-size-fits-all. We willen 
nadrukkelijk onze visie verbinden aan de behoeften van de ouders waarmee en voor wie we werken. 
Die behoeften zijn verschillend, afhankelijk van onder andere de fase waarin hun ouderorganisatie 
zich bevindt, de samenstelling van de groep, de beperkingen van hun kinderen, de lokale of regionale 
politieke omstandigheden enzovoorts.  
 
Daarom starten we ieder trainingstraject met een inventarisatie van de omstandigheden en de 
behoeften, waarop we vervolgens een passend aanbod doen dat een samenstelling van 
programmaonderdelen is, samengesteld uit het totale pakket aan trainingen die we beschikbaar 
hebben. Wel zullen we ieder traject zo samenstellen dat alle 5 de kernthema’s aan bod komen.  
 
Vrijwel elk programmaonderdeel  van het totale trainingsaanbod duurt qua presentatie en verzorging 
1,5 uur en wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht. Ook formuleert iedere deelnemer na elk 
programmaonderdeel wat zijn/haar leeropbrengst van het programmaonderdeel is geweest. Voor 
dat doel ontvangen de deelnemers een dagboek: een journaal waarin ze hun eigen leeropbrengsten 
vastleggen maar ook hun ervaringen of gevoelens, hun onbeantwoorde vragen. Deelnemers bouwen 
zo rond de 5 kernthema’s een eigen portfolio op en ontvangen daarvoor aan het eind van het traject 
een certificaat.  
 

3.5. Professionals 
Ouders hebben groot belang bij een constructieve samenwerking met professionals als medisch 
personeel, docenten en beleidsmakers. Dat bereiken we niet alleen door ouders op dat aspect te 
trainen. Daarom willen we ook actief professionals benaderen en hen, bijvoorbeeld op congressen, in 
aanraking brengen met het model van samenwerking in de driehoek kind – ouder – professional. 
 

3.6. Ambitie 
We willen graag groeien. Niet omdat we zelf groter willen worden, gewoon omdat er nog zoveel 
plaatsen zijn waar ouders van kinderen met een handicap wonen en waar we nog niet actief zijn.  
 
We vertalen deze ambitie -in ieder geval voor 2021- in twee kernactiviteiten: 
1) uitwerken van het programma aanbod tot een volledig curriculum voor een grondige toerusting 

van ouders en hun organisaties; 
2) onderzoeken van de mogelijkheden om fondsen te werven en verdienmodellen te ontwikkelen. 
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4. Onderwerpen per thema 
 
 

4.1. Draagkracht 
We onderkennen dat veel ouders van kinderen weinig of onvoldoende draagkracht hebben. Of 
tenminste dat zelf zo beleven, want soms geven mensen uit hun omgeving juist aan dat ze 
bewondering hebben over hoe ouders de zorg voor hun kind volhouden in vaak complexe 
omstandigheden. 
 
Beschikken over voldoende draagkracht en zich daarvan ook bewust zijn, is de belangrijkste 
voorwaarde om überhaupt van betekenis te kunnen zijn voor het kind, voor elkaar en voor anderen. 
Daarom starten we de trainingen met dit thema. 
 

DRAAGKRACHT 
Individueel Collectief  

Hoe krijg en behoud je voldoende energie 
 
 
 
Wat zijn je rollen en verantwoordelijkheden (en 
welke niet!) 
 
Welke hoop en (toekomst)perspectieven heb je 
en hoe houd je moed 
 
 
Over welke middelen beschik je (tijd, geld, 
spullen, relaties enz.) en hoe werk je met 
beperkte middelen. 
 
Hoe helpt je persoonlijke levensbeschouwing 
 
 
Werken aan attitude 
 
Komen tot bewuste zelf(h)erkenning 
 

Hoe creëer je collectieve energie (in plaats van 
energie kwijt te raken aan interne discussies en 
tegengestelde belangen) 
 
Welke rol(len) kun je vervullen voor 
gemeenschappelijke doelen 
 
Ontwikkelen van gemeenschappelijke stip(pen) 
op de horizon vanuit gezamenlijk gedefinieerde 
thematiek 
 
Hoe verkrijg je middelen om je doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken en hoe begrens je de 
inzet ervan zodat het vol te houden is 
 
Definieer een collectieve normen- en 
waardenpakket 
 
Werken aan betrokkenheid en solidariteit 
 
Profileren van maatschappelijke relevantie en 
tonen van overtuiging, leiderschap en moed 
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4.2. Kennis 
Kennis is een belangrijk instrument om jezelf en anderen te helpen. Kennis is vaak wel aanwezig 
maar niet altijd ontsloten of toegankelijk. Kennis moet enerzijds eigen gemaakt worden en anderzijds 
gedeeld worden.  
 
Kennis in de zin van informatie is in zekere zin een objectief element in het debat over wat mensen 
met een beperking of hun omgeving nodig hebben, zelf kunnen doen of waarvoor ze juist afhankelijk 
zijn van anderen. 
 
Kennis gaat niet alleen over feitelijke zaken maar ook over mechanismen in relaties en in de 
samenleving.  
 

KENNIS 
Individueel Collectief 

De waarde van de eigen ervaring erkennen en 
gebruiken 
 
Handicaps (her)kennen 
 
 
Weten welke mogelijkheden er zijn voor zorg, 
begeleiding, onderwijs 
 
Het maken van je eigen kindkaart en 
handelingsplan(nen) 
 
Kennen en gebruiken van verschillende 
communicatietechnieken 
 
Weten hoe sociaal-emotionele mechanismen 
werken en hoe je er mee om kunt gaan 
 
Kritisch omgaan met informatie 
 
Overdracht van kennis: hoofd- en bijzaken 
onderscheiden 

Bundelen van individuele ervaringskennis 
 
 
Ontsluiten en delen van informatie over 
handicap 
 
Sociale kaart;  
kennis van wet- en regelgeving 
 
Methoden en/of formats voor het beschrijven 
en volgen van kinderen in hun ontwikkeling 
 
Kennis van communicatiemiddelen en gebruik 
van specifieke middelen voor specifieke doelen 
 
Kennis van groepsdynamiek en beïnvloeden of 
benutten daarvan 
 
Fact checking, toetsen van wet- en regelgeving 
 
Verbinden van collectieve kennis aan kennis van 
professionals en onderzoekers 
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4.3. Verantwoordelijkheid 
Ons uitgangspunt is dat de ouder de eerstverantwoordelijke is voor de opvoeding en verzorging van 
het kind en dat blijft tot (de mate waarin) het kind onafhankelijk wordt. Anderen kunnen daarbij 
helpen, dingen voor kortere of langere tijd overnemen maar nooit de positie van de ouder innemen.  
 
Verantwoordelijkheid is primair gericht op het eigen systeem: het gezin. Maar het blijft niet daartoe 
beperkt. In de samenleving dragen we verantwoordelijkheid van elkaar. Dat verwachten we van 
anderen voor ons kind met een beperking maar moeten we ook zelf willen invullen met het oog op 
anderen. Bijvoorbeeld door andere ouders te helpen met de inzichten die we zelf hebben opgedaan.  
 

VERANTWOORDELIJKHEID 
Individueel  Collectief 

Bewustwording en erkenning van feit dat ouder 
de eerstverantwoordelijke is en blijft 
 
 
Regie nemen over het leven van jezelf en van je 
kind 
 
 
 
Vasthouden èn loslaten 
 
 
 
Jezelf en anderen bevragen en aan afspraken 
houden. Ook je eigen beperkingen en grenzen 
kennen en uitspreken. 
 
Werken met anderen vanuit ervaren en 
erkende gelijkwaardigheid 
 
 
Ook weten waarvoor je niet verantwoordelijk 
bent (en dus ook niet op aangesproken hoeft te 
worden) 

Ervaring en kennis delen met anderen waardoor 
je bijdraagt aan een beter leven voor meer 
kinderen met een handicap. 
 
Initiatief nemen om de wereld voor kinderen 
met een handicap en hun ouders beter te 
maken. Participeren in de (door)ontwikkeling 
van zorg en onderwijs, o.a. EI 
 
Andere partijen verantwoordelijk houden voor 
wat zij moeten doen en het dan ook aan hen 
overlaten 
 
Kritische counterpart zijn van andere ouders, 
van professionals en van beleidsmakers. 
 
 
Present zijn in de samenleving, zichtbaar maken 
van problematiek èn oplossingen voor kinderen 
met een handicap en hun ouders. 
 
Discussie aangaan over haalbaarheid en 
realiteitszin, keuzes maken over waar je je wel 
en niet op richt 
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4.4. Relaties en context 
We leven in relatie met anderen. Dat is maar goed ook want daardoor kunnen we het leven aan, ook 
als het moeilijk is. Maar relaties kunnen soms erg complex zijn en in de weg zitten. Daarom is het 
nodig om relaties te leren herkennen en begrijpen en om zelfbewust in relaties te staan. 
 
We willen werken aan een positieve benadering en opbouw van relaties en aan het helpen herstellen 
van verstoorde relaties. We willen dat de energie niet uitgaat naar het hanteren van problemen in de 
relaties maar naar het optimaal benutten van relaties.  
 
We verbinden het thema ‘inclusie’ aan relaties omdat dit bij uitstek het thema is waarbij iedereen er 
toe doet en iedereen meedoet. 
 

RELATIES EN CONTEXT 
Individueel  Collectief 

Er voor zorgen dat je in goede relatie staat met 
jezelf. Zelferkenning en zelfhantering. 
 
 
 
Hoe omgaan met onzekerheid over je eigen 
rol(len) en / of instabiliteit in relaties. 
 
 
Bevochten gelijkwaardigheid bewaken en 
bestendigen. 
 
 
 
Nadenken over ontvankelijkheid en 
wederkerigheid: niet alleen halen maar ook 
brengen. 
 
Als je inclusie verwacht moet je zelf ook 
inclusief handelen en opstellen t.o.v. anderen. 
 
Elkaar versterken in de ouderrelatie en elkaar 
helpen als de relatie door (de problematiek van) 
het kind of de druk vanuit de omgeving onder 
druk staat. 
 
De verstandhouding tot de tweede en volgende 
cirkels: familie, buurt, samenleving. 
 
Maak een relatiekaart 
 
 
 
Hoe omgaan met (beleefd of werkelijk) 
isolement 

Positieve profilering van ouders van kinderen 
met een handicap in de samenleving. Je als 
collectief niet overschreeuwen of in de 
slachtofferrol neerzetten. 
 
Representatief zijn: een eerlijk beeld van de 
positie van ouders neerzetten met alle 
onzekerheden èn kwaliteiten 
 
Universele mensenrechten voor het voetlicht 
brengen, cultuuronafhankelijk. 
Gelijkwaardigheid als uitgangspunt voor 
maatschappelijk debat. 
 
Ontvankelijk zijn voor ouders uit alle 
bevolkingsgroepen en met verschillende sociale 
status. 
 
Inclusie bepleiten door te gaan voor elkaar en in 
de belangenbehartiging ook belangen van 
anderen te onderkennen en te benoemen. 
Elkaar versterken als oudergroeperingen met 
specifieke belangen of one-issue programma’s. 
Het gezamenlijke belang opzoeken. 
 
 
Werken aan een gezonde relatie met 
stakeholders. 
 
Ken alle personen, partijen, organisaties, 
instituten die een rol (kunnen) spelen in het 
leven van mensen met een handicap 
 
Werken aan een gemeenschap die de ander ziet 
en helpt. 
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4.5. Toekomst 
Voor veel ouders van een kind met een beperking is het moeilijk om toekomstperspectief te zien of 
om over de toekomst na te denken. We willen skills aanreiken om ondanks de last die in het heden 
op de schouders van ouders rust toch met die toekomst bezig te zijn. Want een gezond en 
uitnodigend toekomstperspectief geeft moed om in het heden vol te houden. 
 
Alle ouders van kinderen met een beperking lopen rond met de (vaak onuitgesproken) vraag: wie 
zorgt er voor ons kind als wij er niet meer zijn. Een persoonlijk toekomstplan helpt om deze vraag op 
tijd te kunnen beantwoorden. 
 
Early Intervention stopt als het kind feitelijk nog maar aan het begin van het leven staat. Daarom 
moet ook worden nagedacht over de vraag wat ouders zelf kunnen doen om de multidisciplinaire 
benadering na de EI-fase voort te zetten, zodat het goede dat EI heeft gebracht wordt behouden en 
voortgezet. 
 

TOEKOMST 
Individueel  Collectief 

Methode(s) om het eigen EI-traject te evalueren 
en vast te stellen wat het je kind en jezelf heeft 
gebracht, wat je vast wil houden, wat je los 
kunt laten en wat je verder wilt ontwikkelen 
 
Het hebben van kennis over specifieke 
aandachtspunten en behoeften voor specifieke 
leeftijdscategorieën. 
 
Het hebben van een duidelijk plan voor 
(ongeveer) de volgende 5 jaren. Wat en wie heb 
je nodig, wat wil je daarmee bereiken, hoe zou 
je dat kunnen realiseren 
 
Maken van een persoonlijk toekomstplan voor 
je kind (en jezelf). Aandacht voor het cyclische 
aspect hierin: fasen worden afgerond en 
geëvalueerd en het plan wordt waar nodig 
bijgesteld. 

Vanuit het ouderperspectief zorgen voor een 
evaluatiestudie t.a.v. het EI-team waarbij je als 
oudercollectief betrokken bent.  
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelen van een strategie om te komen tot 
een levenslange multidisciplinaire zorgverlening 
aan mensen met een beperking.  
 
 
Professionals en beleidsmakers bewust maken 
van de noodzaak voor een kort-, middellang en 
lange termijn beleid. En voor een frequente 
evaluatie van ontwikkelde en ingezette 
systemen. 
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5. Randvoorwaarden en organisatorische aspecten 
 
 

5.1. Bestuur en organisatie 
Parents2 heeft een klein bestuur bestaande uit 3 personen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en uitwerking van de beleidskeuzes. Voor de uitvoering van activiteiten, met name het 
verzorgen van specifieke trainingen en workshops, worden (ervarings)deskundigen gezocht die op 
vrijwillige basis worden ingezet. Parents2 vergoedt hun reis- en verblijfskosten. 
 

5.2. Kennis van de context 
De trainingen die we aanbieden zijn qua thematiek en doelstellingen universeel. Maar de context 
bepaalt de inkleuring van de trainingsbijeenkomsten, de wijze waarop de trainingen worden ingevuld 
en vormgegeven. Daarom is het belangrijk dat onze trainers voldoende kennis hebben over de 
situatie waarin ouders zich bevinden, over de ontwikkelingen in de EI-centra en over lokale 
beleidsmatige en politieke ontwikkelingen. Daarom neemt Parents2 deel aan lokale en regionale 
overlegmomenten. Parents2 gaat ook zelf actief in gesprek met individuele ouders om zo een goed 
beeld te krijgen van wat er speelt en om ouders ook te betrekken en te enthousiasmeren. 
 

5.3. Diverse trainingsvormen 
Het liefst zijn we in direct contact met ouders aan het werk. We willen elkaar (leren) kennen, elkaar 
in de ogen zien, de non-verbale signalen kunnen opvangen, de emotie kunnen proeven. Toch zullen 
we ons ook richten op het ontwikkelen en aanbieden van webinars en andere digitale 
communicatiemiddelen. We houden daarmee rekening met het feit dat het aantal 
trainingsmomenten teveel is om altijd op locatie te kunnen zijn maar ook met de (mogelijk 
langdurige) gevolgen van de covid-19 pandemie. 
 

5.4. Locaties 
We stellen eisen aan trainingslocaties. We willen geen college- of vergaderzaalopstellingen. Er moet 
genoeg ruimte zijn voor een kring, voor het werken in kleine groepjes en voor het doen van 
praktische oefeningen en rollenspellen. De ruimte moet sfeer en veiligheid bieden. Daarnaast 
moeten we kunnen beschikken over een internetverbinding, beamer of digibord en whiteboards of 
flipcharts. 
 

5.5. Vertaling 
We verzorgen de trainingen in principe in het Engels, tenzij een NL-UA tolk beschikbaar is. Van de 
tolk wordt veel gevraagd, zeker als de focus ligt op het doen van opdrachten, het aangaan van het 
debat, het interactief bezig zijn met elkaar. De tolk moet in staat zijn om de essentie van een 
groepsdiscussie of groepsopdracht te vertalen naar de trainer(s) en om hen actief bij 
groepsgesprekken te betrekken. 
Voor het vertalen van documenten en werkmateriaal ten behoeve van de trainingen, zoeken we nog 
een vrijwilliger. 
 

5.5. Critical friends 
We vormen een groep critical friends aan wie we ons aanbod en onze werkwijze voorleggen met het 
doel verbeteringen aan te brengen en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cultuur en de behoefte 
ter plaatse. 
 

5.6. Trainers 
De primaire trainers zijn wij zelf van Parents2. Voor bouwstenen over specifieke thema’s zoeken we 
passende specialisten die als gasttrainer meegaan.  
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Daarnaast investeren we in het opleiden van Oekraïense ouders of vrijwilligers die ons in eerste 
instantie assisteren bij de trainingen en in tweede instantie de trainingen zelf gaan verzorgen. 
Mogelijk kunnen onze critical friends deze rol gaan vervullen maar denkbaar is ook dat we via hun 
netwerk competente trainers kunnen vinden. 
 

5.7. Nederlands netwerk 
We zoeken bewust contact met Nederlandse NGO’s die actief zijn in de hulpverlening en 
ondersteuning aan mensen met een handicap in Oost-Europa. Een van de middelen om dat te 
bereiken, is de aansluiting bij het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) van Prisma, de 
koepelorganisatie voor Christelijke ontwikkelingshulporganisaties.  
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6. Financiën 
 
 

6.1. Inleiding 
Vanaf de oprichting in 2017 werken we uitsluitend met de inzet van vrijwillige bestuursleden en 
vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en delen hun kennis en ervaring. Parents2 betaalt de reis- en 
verblijfskosten voor de reizen naar Oekraïne.  
Ouders / ouderorganisaties aan wie een training wordt gegeven dragen zelf de kosten voor het 
gebruik van een locatie en de bijbehorende faciliteiten. Door deze werkwijze zijn de 
exploitatiekosten laag.  
 
Parents2 krijgt haar inkomsten tot nu toe van particulieren, kleine acties en bedrijven, allen gelinkt 
aan de persoonlijke netwerken van de bestuursleden.  
 
Ter illustratie zijn hieronder de exploitatiegegevens van 2018 en 2019 opgenomen. De cijfers van 
2020 geven voor de exploitatie een vertekend beeld, omdat er als gevolg van de corona pandemie 
niet gereisd kon worden. 
 

 
6.2. Begrotingsbeleid 
Er is geen vastgesteld begrotingsbeleid. Tot en met 2019 brachten we 3 – 4 bezoeken per jaar, 
afhankelijk van de vraag die we kregen en van de middelen die we wisten te verwerven. 
 
Gekoppeld aan de ambitie om te groeien (paragraaf 3.5) gaan we met ingang van 2021 werken met 
een begroting op basis van het voorgenomen aantal activiteiten. Deze begroting wordt aan de 
inkomstenkant vertaald in het bedrag dat op jaarbasis minimaal door middel van fondswerving moet 
worden binnengehaald. 
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6.3. Fondswerving en verdienmodel 
2021 is een overgangsjaar, waarin we gaan ontdekken hoever we kunnen komen in het werven van 
meer fondsen en in het ontwikkelen van verdienmodellen. Drie aspecten daarvan die we in 2021 
tenminste onderzocht willen hebben, zijn: 
1) Welke fondsen en vermogensstichtingen passen bij onze inhoudelijke doelstelling en financiële 

behoefte? 
2) Is het haalbaar om ons ‘product’, het ondersteunen van ouders door middel van een integraal 

aanbod van trainingen, tegen een markconforme vergoeding in te zetten bij andere NGO’s 
(associate partners) die in Oekraïne actief zijn in de hulpverlening aan mensen met een 
beperking? 

3) Zijn er Nederlandse bedrijven die in Oekraïne actief zijn en hun invulling van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen willen vertalen in financiële steun aan Parents2? 

 
 

6.4. Streefbeeld na 2021 
Met ingang van 2022 zouden we onze ambitie kracht willen bijzetten door de huidige voorzitter in 
een parttime dienstverband in te zetten voor de coördinatie van alle werkzaamheden, het vergroten 
van het netwerk in Oekraïne en mogelijk in andere Oost-Europese landen. Deze inzet moet af te 
meten zijn aan de substantiële groei van het aantal trainingen dat wordt verzorgd en het aantal 
ouderorganisaties dat wordt ondersteund. 
 
Bij dit streefbeeld past onderstaande jaarbegroting: 

Inkomsten   

   

Onderdeel Bedrag Gebaseerd op 

Particuliere ouders 500 Start met 50 ouders 

Oudercollectieven 750 Start met Lviv, Uzhhorod, Rivne 

Associate partners 10000 40 bouwstenen 

 6000 100 uur overige diensten 

Instellingen en kerken 5000  

Fondsen 15000  

Particulieren 5000  

Totaal inkomsten 42250  

   

Uitgaven   

Personeelslasten 32250  

Bank- en administratiekosten 500  

PR-kosten 1500  

Reis-en verblijfskosten 5000  

Totaal uitgaven 47000  
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7. Summary 
 
Parents2 believes that parents of children with disabilities can play a key role in realizing a better 
future perspective for their children. Like no other, they are intrinsically motivated to contribute to 
better education, better care and better working and living conditions. 
 
But often the social, economic, cultural and sometimes political context limits parents in realizing this 
goal. This applies in Ukraine, for example, where it is far from self-evident that people with 
disabilities receive good education, have access to appropriate care and participate in society. 
 
Parents who want to change this deserve support. Parents2 provides this support through training, 
workshops, conferences and coaching to parents who want to become stronger themselves and who 
want to join forces in local or regional parent organizations. 
 
For this purpose Parents2 has developed a complete curriculum of training, consisting of 50 different 
building blocks from which, depending on the local context and needs, a customized training offer 
can be offered. Varying from a one-day training to a multi-year program. The curriculum is built 
around five core themes: capacity, knowledge, responsibility, relationships & context and future. 
 
Because parents often face resistance from professionals such as doctors, therapists, teachers and 
policymakers, Parents2 also focuses on them with the aim of increasing the understanding of the 
position of the parents and teaching them constructive and positive with parents to work together. 
 
Parents2 is an independent foundation but likes to collaborate with others. In Ukraine, we do this 
with local stakeholders such as providers of care and education, but also with churches, universities 
and umbrella organizations. In the Netherlands, we are looking for cooperation with NGOs that 
provide support to organizations for the disabled in the same region. 
 
Parents2 is looking for resources from private individuals, funds and subsidy providers to finance the 
activities. The curriculum is also offered to other NGOs for use in their existing projects. Because a 
growth ambition has been expressed, fundraising is high on the agenda. 
 
The board derives its deepest motivation for supporting parents from their Christian calling to be of 
service to their fellow creatures and in particular to people with disabilities and their families. 


