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Ons verhaal
Kinderperspectief zet zich al meer dan 100 jaar in voor betere 
leefomstandigheden en een beter perspectief voor kinderen en jongeren die te 
maken hebben met jeugdhulp. We ontwikkelen allerlei innovatieve projecten 
voor en met kinderen, jongeren én professionals uit de jeugdhulp.

Thema’s
• Careleaving vanaf ongeveer 16 jaar: Peer to peer vertrektraining, de app Kwikstart, arbeidstoeleiding op de Balkan. 

Kinderperspectief zet zich actief in om jongeren die de jeugdhulp rond hun 18e moeten verlaten zo goed mogelijk voor 
te bereiden op deze grote en vaak zware stap naar een zelfstandig leven.  

• Zingeving voor kinderen vanaf 8 jaar/jongeren/professionals: wie ben ik nu zelf, waarom ben ik op aarde, waar wil ik 
naar toe. Concreet:  
• Kinderen/jongeren: even dromen in plaats van overleven, daarnaast geeft het houvast/focus.
• Professionals: Stilstaan en herijken waarom je doet wat je doet, is de passie voor je werk er nog steeds? Alleen   
 dan geef je het beste van jezelf. 

• Vrijwillige betrokkenheid: Kinderperspectief is ervan overtuigd dat veel bereikt kan worden met de inzet van 
vrijwilligers in de zorg. Verschil maken doe je samen! 

• Internationale kennisuitwisseling: als jongere of professional uit de jeugdhulp een kijkje nemen in een ander land 
geeft vaak veel nieuwe energie en inspiratie! Out of the box in een andere taal en letterlijk met een afstandje kijken 
naar je eigen leven/manier van werken geeft nieuwe inzichten. Onder het programma internationale kennisuitwisseling 
vallen o.a.  de Kinderperspectief Camps (jongeren) en de Kinderperspectief Academy (professionals).

 

Binnen deze programma’s helpt Kinderperspectief anderen, liefst innovatieve, tools/trainingen/ projecten te ontwikkelen 
die kinderen/jongeren/professionals uit de jeugdzorg een beter toekomstperspectief bieden. Daarnaast ontwikkelt 
Kinderperspectief in sommige gevallen ook zelf (Kwikstart).

Focuslanden 
Nederland, Albanië, Servië en Bosnië en Herzegovina

Kwikstart
Jongeren die 18 jaar worden hebben heel wat dingen te regelen. Stichting 
Kinderperspectief heeft daarom een gratis app ontwikkeld voor jongeren tussen de 
16 en 23 jaar om deze zaken overzichtelijk op een rijtje te zetten. Vragen zoals hoe je 
studiefinanciering aanvraagt en welke verzekeringen je nodig hebt als je op jezelf gaat 
wonen, worden uitgebreid beantwoord. De app biedt jongeren uit de jeugdzorg een 
basis om op terug te vallen, maar is ook voor andere jongeren en ouders geschikt. 
De Kwikstart app wordt goed beoordeeld in de Jeugdcloud-appstore. In 2016 is de 
gratis app voor ANDROID en IPHONE uitgebreid met een versie voor WINDOWS PHONE. 
Kwikstart werd in 2016 bovendien als best practice genoemd in de  door de VNG 
uitgebrachte handreiking “Van 18-min naar 18-plus”.

Ben jij er klaar voor?!
Ben jij er klaar voor?! is een peer-to-peer training ontwikkeld door jongeren en 
vertrektrainers van Cardea. Doel van de training is om stil te staan bij wat er 
praktisch allemaal komt kijken bij een vertrek uit de jeugdhulp. Jongeren en mentoren 
worden aan het denken gezet over hun eigen rol in het proces naar zelfstandigheid. 
Jeugdzorgaanbieders die aan de slag willen met “Ben jij er klaar voor?!” kunnen 
een train de trainer-training volgen via Cardea. In 2016 werden jongeren van Trias 
Jeugdhulp en Juzt opgeleid tot Ben jij er klaar voor?! trainer. Daarnaast gaven de 
jongeren van Cardea meerdere workshops op conferenties waaronder het door FICE 
Nederland georganiseerde congres “community based care” in Almelo. 

www.benjijerklaarvoor.nl 

Vakopleidingen jonge moeders (Pancevo, Servië)
Het safe house Pancevo is een gespecialiseerde opvang voor vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 
In 2016 volgden 8 jonge vrouwen met ondersteuning van Kinderperspectief een 
aanvullende beroeps- of vakopleiding. 
Dit project geeft de vrouwen de mogelijkheid een opleiding af te maken,  een 
beroepskwalificatie te halen en een baan te vinden of als zelfstandige aan het werk te 
gaan. Op die manier vergroten zij hun kansen om de geweldpleger te verlaten en een 
zelfstandig leven op te bouwen met hun kinderen.

Careleaving

Kinderperspectief Academy
Begin 2016 benaderde Kinderperspectief Lindenhout en Entrea met de vraag of zij 
mee wilden doen aan het project Academy 2016. Acht maanden later stonden acht 
enthousiaste professionals samen met projectleider Dijana Jankovic en coach Warner 
Wilts op Schiphol voor het vliegtuig naar Belgrado.
Van 3 tot 7 oktober zijn er in Pancevo – Servië zes workshops verzorgd voor alle 
medewerkers van het Safe House en de residentiële jeugdzorgvoorziening Spomenak. 
Daarnaast is er een geslaagde sport- en spelmiddag georganiseerd voor alle 
jongeren van Spomenak en voor de moeders en hun kinderen van het blijf-van-
mijn-lijfhuis. Behalve kennis en grenzeloos enthousiasme hebben de Nederlandse 
professionals ook werk- en spelmateriaal achter gelaten. Een unieke en waardevolle 
ervaring voor zowel het Nederlandse als Servische team.

Nieuwe website
In 2016 is hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe website. 
Kinderperspectief.nl sluit nu beter aan op de nieuwe werkwijze en is 
daarnaast geschikt gemaakt voor mobiel gebruik.

Netwerken
Kinderperspectief is lid van Better Care Network Nederland en FICE Nederland.
Better Care Network Netherlands zet zich in om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan 
kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Dit door goede ervaringen, geleerde lessen 
en methodieken - opgedaan in een land of regio - met anderen te delen en zó de toepassing in 
andere landen en regio’s te bevorderen. Het netwerk wordt geleid door een coalitie van organisaties, 
de stuurgroep. De stuurgroep bestaat momenteel uit zeven organisaties – Defence for Children-
ECPAT (voorzitter), ICCO/KerkinActie, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, 
Wereldkinderen en Wilde Ganzen - die samen verantwoordelijk zijn voor de strategische richting, het 
beleid en de financiering van het netwerk. 

www.bettercarenetwork.nl 

FICE is een wereldwijde netwerkorganisatie van en voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen. Nederland heeft 
een actieve afdeling: FICE Nederland. De leden van deze vereniging zijn bestuurders en professionals van instellingen die 
werken met kinderen en jeugdigen die te maken hebben met zorg. Of het nu gaat om GGZ, welzijn, gehandicaptenzorg (VGN), 
pleegzorg of jeugdzorg. 

www.fice.nl
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Aantal downloads: 9.802Webbezoekers: meer dan 10.000 unieke bezoekers

Train de trainer:

Ik ben dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen zien 
en beleven. De kijkjes in de instellingen, de politieke 

belevenissen, het geven van de workshops, maar bovenal de 
gesprekken met de mensen achter de professionals.

Karen, Lindenhout 

“

“

CONTACT

Terborchstraat 1
8011 GD, Zwolle
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Ina Bos en Martine Tobé
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Inpoint
phone  038 422 51 55
mail  info@kinderperspectief.nl



Kamertrainingscentrum (Zenica, Bosnië)
DOM porodice uit Zenica startte in 2016  een kamertrainingsproject dat careleavers die 
op het punt staan de jeugdhulp te verlaten een mogelijkheid biedt zelfstandig te leren 
leven. Er worden workshops aangeboden op het gebied van koken, solliciteren, hygiëne, 
regelzaken, het zoeken naar woonruimte en budgetteren. Eind 2016 was de gemeente 
Zenica al zo overtuigd van de meerwaarde van een KTC voor de stad dat zij twee 
flats beschikbaar stelde aan DOM porodice zodat het project structureel deel gaat 
uitmaken van het zorgaanbod in Zenica.

Kapsalon (Belgrado, Servië)
In september 2016 opende zorgaanbieder Mose Pijade een kapsalon waar jongeren 
stage kunnen lopen en praktijkervaring kunnen opdoen. Een ervaren kapster biedt 
begeleiding en coaching.

Standaarden careleaving FICE Inter
55 enthousiaste jonge careleavers presenteerden op het FICE International Congress 
in Wenen 10 internationale standaarden voor careleaving met als doel deze te 
implementeren in ieder land waar een FICE sectie aanwezig is.  Het programma waar 
de jongeren in Wenen mee werkten is een afgeleide van de Kinderperspectief Camps 
waarin jongeren een persoonlijk 5 jaren plan opstellen.

Kamertrainingscentrum Bihac (Bosnië)
In 2016 diende de zorgaanbieder uit Bihac een plan in voor het opknappen van een 
tweetal appartementen. Doel: een kamertrainingscentrum creëren waar jongeren die 
de residentiële voorziening verlaten, kunnen worden voorbereid op een zelfstandig 
leven na jeugdzorg.

In Bosnië zijn dergelijke voorzieningen hard nodig. Veel jongeren weten niet goed 
wat hen te wachten staat. De stap van gezinshuis of residentiële voorziening naar 
een zelfstandig leven is groot. Met hulp van het nieuwe kamertrainingscentrum en 
coaching tijdens deze vertrekfase rond het 18e levensjaar, wordt gezorgd voor een 
zachtere landing in de samenleving.
Met een relatief klein budget werd een groots resultaat behaald: de twee 
appartementen zijn sinds eind 2016 bewoonbaar voor 4 careleavers.

Careleaversclub (Nis, Servië)
Het Centrum voor Pleegzorg in Nis, Servië werkt met kinderen en pleeggezinnen in vijf 
districten en begeleidt 303 jongeren tussen de 15 en 19 jaar. 
Na het (verplicht) verlaten van de pleegzorg moeten veel jongeren wederom een beroep 
doen op een vorm van ondersteuning. Door jeugdclubs te vormen kan dit probleem 
worden verminderd. De clubs bieden een netwerk, een plek om op terug te vallen, 
lotgenotencontact en jongeren worden begeleid bij het zelfstandig wonen en werken.

De Club Zwolle
In 2016 startte een groep jongeren uit Zwolle De Club. In eerste instantie voor 
careleavers (18 tot 30 jaar), maar ook jongeren buiten de jeugdzorg zijn welkom. 
Doel:elke maand een andere activiteit aanbieden op een steeds wisselende locatie. 
Na een voorbereidingsfase waarin de jongeren een projectplan schreven, startte de 
Club eind 2016 met de eerste activiteit. 

Discover Yourself
In 2014 ontwikkelde Kinderperspectief in samenwerking met De La Salle een spel dat 
jongeren helpt zich meer bewust te worden van hun goede eigenschappen. Tijdens 
gesprekken op de groep of met een hulpverlener ligt de nadruk vaak op wat er niet 
goed gaat en wat beter kan. Dit spel is uitsluitend positief en levert aanknopingspunten 
voor een gesprek. Complimenten geven en ontvangen, een positiever zelfbeeld krijgen 
en houden – daarom speel je Discover yourself! Online kan een persoonlijke award 
worden aangemaakt.
In 2016 is het spel bij meerdere zorgaanbieders in Nederland gespeeld en tevens 
vertaald naar het Bosnisch en Servisch.

www.discoveryourselfonline.com 

Zingeving

Internationale kennisdeling

Vrijwillige betrokkenheid

Zin in Jeugdzorg
De beweging Zin in Jeugdzorg is voortgekomen uit de Stichting Zin in Jeugdzorg. 
ZiJ is eind 2009 op initiatief van Kinderperspectief opgericht en vraagt structureel 
aandacht voor ethiek en zingeving in de jeugdzorg, onder meer door Open Space 
Werkconferenties. De beweging kwam in 2016 tweemaal bij elkaar.

Scouts squad “sveti sava”
Scouts Squad “Sveti Sava” is een scoutingvereniging uit Belgrado die werkt voor 
jongeren van 7-18 jaar die niet bij hun ouders opgroeien. De vereniging focust op scout 
skills (outdoor activiteiten) en life skills (voor jezelf leren zorgen). Kinderperspectief 
draagt bij aan de renovatie van een oud schoolgebouw, waar de scouts de komende 
15 jaar gebruik van mogen maken en kinderen kunnen deelnemen aan scoutingsweken 
in de natuur.

Trag active community grants
Sinds 2012 werkt Kinderperspectief samen met Trag foundation in Servië. Trag 
Foundation richt zich op het activeren van de lokale bevolking en geeft subsidies aan 
kleinschalige lokale initiatieven. In 2016 ondersteunde Kinderperspectief samen met 
Trag kook- en houtbewerkingsworkshops, de ontwikkeling van een campagne voor en 
door jongeren om de beeldvorming van omwonenden over jeugdzorg bij te stellen, 
workshops over solliciteren en zelfstandig leven voor jongeren die op het punt staan de 
zorg te verlaten en deelname aan een tekenschool met afsluitende tentoonstelling.

Kinderperspectief Camps

Kp Camps “The next step” naar Kroatië
Careleavers uit Servië, Kroatië, Bosnië, Oostenrijk en Nederland werkten van 14 t/m 21 
mei 2016 binnen het programma “Kinderperspectief Camps” een week lang aan hun 
toekomstplan.  Thema van de week was “the next step”. Hoe geef je je eigen leven 
vorm na een meerjarig verblijf binnen de residentiële jeugdzorg of een pleeggezin op 
het moment dat je 18 jaar wordt?

De jongeren zijn tijdens de week hard bezig geweest met hun eigen leven. Er was 
aandacht voor het verleden, maar met name voor de toekomst! Door middel 
van het presenteren van de eigen levenslijn, het spelen van het kwaliteiten- en 
waardenspel, het in kaart brengen van dromen en het opstellen van een persoonlijk 
actieplan werd gewerkt in de richting van een 5-jarenplan. Dit 5-jarenplan hebben 
de jongeren op de laatste dag van het Camp gepresenteerd aan de groep. Het 
was een unieke week, waarin jongeren ontdekken dat ze niet de enige zijn met een 
jeugdzorgverleden. Veel jongeren vinden het lastig om alles zelfstandig te regelen, 
omdat een netwerk vaak ontbreekt. Het was dan ook een verademing om uit de 
overlevingsmodus te stappen en eigen dromen te (her)ontdekken, te kijken naar de 
eigen kwaliteiten en een plan te maken voor de toekomst!

New@Home
Maatjesproject New@Home is een preventief maatjesproject. Gedurende een 
schooljaar wordt een jonge nieuwkomer gekoppeld aan een maatje. Het maatje is 
een student/vrijwilliger van 18 tot 30 jaar oud. Na een training en matching door de 
projectcoördinator (de aanloopfase), ondernemen de jongere en het maatje samen 
activiteiten om een band op te bouwen met elkaar (kennismakingsfase) en om 
drempels richting de Nederlandse cultuur te verlagen. Het maatje geeft sociale steun 
en coacht de jongere om meer contacten in de buurt en met Nederlanders te krijgen 
(steunfase, verdiepend traject en afrondingsfase). Het maatje is een rolmodel voor de 
jongere en maakt deze wegwijs in de Nederlandse samenleving.
In 2016 draaide New@Home in Enschede en Rotterdam bij Humanitas en Stichting Mara.

Jobtraining daily center Zvornik
In 2016 honoreerde Kinderperspectief het verzoek om een bijdrage voor het 
“Daily Center for Children and young people” in Zvornik. Hiermee is een informele 
beroepstraining gerealiseerd en een “buddy project” (big brother big sister) voor 
kinderen en jongeren van 7-18 jaar, die uit de pleegzorg komen of uit gezinnen met 
sociale en emotionele problemen. Het programma is veelzijdig en bestaat o.a. uit IT en 
taallessen, workshops ondernemerschap en projectmanagement, maar ook creatieve 
en artistieke workshops en in de zomer uitjes en outdoor activiteiten. 27 jongeren en 18 
vrijwilligers namen deel aan dit programma.

Careleavers clubs - netwerk

Inspireren

Ik heb veel over mezelf geleerd en denk dat meer jongeren uit de 
jeugdzorg graag een kans als deze zouden krijgen!

Vedran, Bosnië 

“ “

Ik ga echt mijn best doen voor m’n 5 jaren plan. Om te bereiken wat ik wil 
bereiken. Met hulp van de mensen hier, want daar heb ik veel aan gehad! 

Gabrielle

“ “

Kp Camps “The rolling stone” naar Oostenrijk
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn organiseerde Kinderperspectief in oktober 
2016 een tweede Kinderperspectief Camp in Oostenrijk. Ditmaal geen jongeren uit het 
buitenland, maar 16 jongeren uit Apeldoorn en omstreken van Pluryn, Het dagelijks bestaan, 
Riwis en Pactum. De week is door alle betrokkenen positief geëvalueerd. De gemeente 
Apeldoorn streeft er dan ook naar om de Camps in 2017 een vervolg te geven.


