
 
 

 

 

Visie Kinderperspectief 

Elk kind zonder goede ouderlijke zorg verdient het allerbeste alternatief dat past bij zijn situatie en 

wensen, waarbij er aandacht is voor identiteit en zingeving. 

Kinderperspectief wil dit bereiken door goede zorg te bevorderen in samenwerkingsprojecten, 

opererend op het grensvlak van de Nederlandse jeugdzorg en internationale 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

1. Focuslanden 

Kinderperspectief heeft haar focusgebied de afgelopen jaren verkleind. Waar Kp in beginsel 

actief was in Nederland en (geheel) Zuidoost-Europa is het aantal landen nu beperkt tot vier. 

Het betreft Nederland, Albanië, Servië en Bosnië.  Dit focusgebied in het buitenland zal in 

ieder geval de komende jaren worden gehandhaafd.  

2. Focusdoelgroep en thema’s 

Kijkend naar de “roots” van Kinderperspectief en het feit dat focussen raadzaam lijkt 

vanwege de schaalgrootte en identiteitsvorming van Kp, ligt een focus op jeugdzorg voor de 

hand. In Nederland, Bosnië en Servië lag de focus de afgelopen jaren al op jeugdzorg. In 

Albanië ligt op dat gebied nog een uitdaging.  

Voor wat betreft focusthema’s zal de ingezette koers worden voortgezet. Dit betekent dat 

Kp zich de komende periode zal richten op careleavers (uitstroom, 18+). Een vergeten 

groep, die zowel in Nederland als in Bosnië, Servië en Albanië tegen problemen aanloopt 

tijdens de uitstroomfase uit de jeugdzorg.  

Naast careleavers is zingeving een thema waar Kp zich al jaren hard voor maakt. Het gaat 

hier zeker niet uitsluitend om geloofsovertuiging zoals vaak wordt gedacht, maar over 

passies, waarden en levensvragen. De jeugdzorg gaat spannende en uitdagende tijden 

tegemoet. Zonder passie, bevlogenheid en betrokkenheid is ieder veranderingstraject 

gedoemd te mislukken. Kinderen en gezinnen in de knel verdienen de steun van 

gepassioneerde, bevlogen en vakbekwame professionals en jongeren moeten ruimte krijgen 

en ervaren om hun identiteit te kunnen vormen.  

 



 
 

 

 

 

Naast deze twee inhoudelijke focusthema’s wil Kinderperspectief zich in de periode 2013-

2015 inzetten om meer zicht te krijgen op de vele stichtingen en organisaties die actief zijn in 

de focusgebieden van Kp. Netwerken is een breed begrip, maar wel iets waar Kp in het 

verleden zeer bedreven in was. Het bij elkaar brengen van partijen, het profiteren en leren 

van elkaars ervaringen en het stimuleren van samenwerking staan centraal bij Kp. Bovendien 

draagt het deelnemen aan (o.a. BCN en FICE) en opzetten van netwerken (o.a. Albanië en 

Servië) bij aan de zichtbaarheid van de eigen organisatie.  

 

3. Werkwijze 

De kracht van Kinderperspectief is dat zij nauw kan aansluiten op ontwikkelingen in het veld 

(jeugdzorg) en samen met betrokken partijen uit het veld projecten kan ontwikkelen die 

aansluiten op de praktijk, van meerwaarde zijn, mede gedragen worden door organisaties uit 

het veld en daardoor ook makkelijker geborgd en eventueel uitgerold kunnen worden.  

Kort samengevat ziet de rol van Kinderperspectief binnen met name Nederlandse projecten 

er dan als volgt uit: 

 Kinderperspectief signaleert ontwikkelingen (problemen/gaten) in het veld 

 Kinderperspectief voert deskresearch uit en kijkt of het gaat om een erkend 
probleem. 

 Kinderperspectief ontwikkelt aansluitend hierop projecten in samenwerking met (een 
selectie van) betrokken organisaties uit het veld. 

 Kinderperspectief is niet alleen financier, maar tevens uitvoerder. 

 Kinderperspectief ondersteunt de betrokken organisaties bij het zoeken naar 
financiële middelen.  

 Kinderperspectief maakt waar nodig gebruik van beschikbare experts binnen haar 
netwerk. Deze professionals worden echter uitsluitend ingezet binnen duidelijke 
kaders en wanneer de binnen de eigen organisatie beschikbare expertise en/of uren 
ontoereikend blijken. 

 Kinderperspectief borgt projecten op termijn in het veld. Projecten hebben een 
tijdelijk karakter. 

Tenslotte moet de uitvoeringsorganisatie van Kinderperspectief de smeerolie zijn tussen de 

verschillende projecten (verbinden en verbanden leggen).  

Uiteraard geldt voor de buitenlandse projecten een aangepaste werkwijze. De regie en 

bovenstaande projectstappen zullen dan logischerwijs vaker bij de buitenlandse 

partnerorganisatie liggen. In dat geval heeft Kinderperspectief meer een faciliterende, 

stimulerende en coachende rol. 


