Meer kinderen terug naar huis!

Aanleiding:
Ondanks dat het afgelopen jaar eindelijk is gelukt om meer nieuwe pleegouders te werven, is het
inmiddels duidelijk dat er nooit voldoende pleegouders geworven kunnen worden om alle kinderen in
een gezinssetting op te laten groeien. Om dit doel te realiseren is het onvoldoende om pleegouders te
werven, te trainen en te begeleiden.
Achtergrondinformatie:
Een aanzienlijk deel van de (biologische) ouders heeft zelf te maken gehad met negatieve
jeugdervaringen, die ook in het leven van een volwassene nog doorwerken. Een hogere kans op
verslavingen en lichamelijke en mentale ziektes in dat volwassen leven is het gevolg1. Dat heeft ook
invloed op de stabiliteit in een gezin en op opvoedingsvaardigheden waardoor de veiligheid van de
kinderen in gevaar kan komen. Met als gevolg dat kinderen uithuisgeplaatst worden.
Veel van deze (biologische) ouders hebben negatieve ervaringen met de hulpverlening en worden door
professionals niet meer bereikt. Hun ervaringen in de hulpverlening zijn soms al van langere tijd
geleden. Maar heden ten dage is er juist in de behandeling van bijvoorbeeld trauma’s veel ten goede
veranderd. In acht dagen intensieve behandeling kunnen vaak al resultaten worden bereikt2.
Plan:
Kinderpostzegels wil dat zoveel mogelijk kinderen in een gezinssetting opgroeien. Waar mogelijk zouden
pleegkinderen zo kort mogelijk in de pleegzorg moeten verblijven en zijn ze gebaat bij een snelle
terugkeer naar huis. Dat levert weer plekken op in de pleegzorg voor andere kinderen.
Onze aanname is dat het moment waarop kinderen het eigen gezin verlaten om naar pleegzorg,
gezinshuis of residentiële zorg te vertrekken is het moment waarop (biologische) ouders gevoelig zijn
voor mogelijkheden de situatie ten goede te keren. Maar niet aangereikt door professionals waarmee ze
soms negatieve ervaringen hebben. Wel kunnen wellicht ervaringsdeskundigen (voormalige biologische
ouders) op dit momentum tot hen doordringen, hen motiveren om iets aan hun problemen te doen en
hen (i.s.m. professionals) helpen de weg te vinden. Kinderpostzegels wil graag in een aantal pilots op
lokaal niveau proberen hiervoor een goede werkwijze te vinden, die later gedeeld kan worden met alle
betrokken organisaties.
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https://www.rwjf.org/en/library/infographics/the‐truth‐about‐aces.html
https://psycho‐trauma.nl/wp‐content/uploads/2015/07/Effectiveness‐of‐an‐intensive‐treatment‐programme‐
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Voorwaarden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Samenwerking op lokaal niveau met voldoende relevante organisaties om dit project praktisch
uit te kunnen voeren;
Gebruik van al beschikbare middelen voor bijvoorbeeld therapie;
Centrale rol voor ervaringsdeskundigen;
Gebruik maken van het momentum;
Goede training en begeleiding ervaringsdeskundigen;
Beginnen met een beperkt aantal cases;
Keuze voor een relatief kansrijke doelgroep;
Ontwijken lange wachtlijsten;
Beschrijving werkwijze en lessons learned.

Meedoen?
Stuur dan een vooraanvraag van maximaal twee pagina’s voor 1 maart 2019 naar
aanvraag@kinderpostzegels.nl onder vermelding van 'vooraanvraag biologische ouders'.
In uw vooraanvraag dient u de volgende punten te beschrijven:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

de naam van uw organisatie;
de namen van uw samenwerkingspartners en een korte beschrijving;
de probleemstelling (situatie) in uw regio;
beschrijving van het project en uw aanpak;
het aantal case dat u beoogd te bereiken;
beschrijving van de doelgroep die u beoogd te kiezen;
globale inschatting van het benodigd budget.

Snel na 1 maart beoordelen we de vooraanvragen en besluiten we met welke organisaties we verder
willen in de pilotfase. Daarna dient een volledige aanvraag en begroting gemaakt te worden. Ook
kunnen gesprekken deel uit maken van de selectieprocedure.

Meer informatie?
Marian van Teeffelen
Stichting Kinderpostzegels Nederland
m.van.teeffelen@kinderpostzegels.nl
071‐5259803 (ma, wo, do en vr ochtenden)
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