STOP HET WISSELEN VAN HULPVERLENERS
Tienduizenden kinderen in Nederland zien een karavaan aan hulpverleners aan zich voorbij trekken,
maar niemand blijft. Het vergeten kind blijft steeds opnieuw alleen achter…
De tienduizenden kinderen in Nederland die te maken hebben met jeugdzorg krijgen te vaak niet wat
ze nodig hebben. Deze kinderen hebben behoefte aan aandacht, stabiliteit en veiligheid. In 2019 vroeg
Het Vergeten Kind aandacht voor het voortdurend doorverhuizen van uit huis geplaatste kinderen. We
riepen op om kinderen een vaste woonplek te bieden. Een plek die passend, fijn en veilig is. Stabiliteit
en veiligheid voor kinderen hebben niet alleen te maken met de plek waar kinderen wonen, maar ook
met hun relatie met hulpverleners. In het huidige jeugdhulp systeem zijn er vaak veel en wisselende
hulpverleners de (tijdelijke) opvoeder van het kind. Er zijn te veel verhalen van kinderen en jongeren die
tientallen verschillende groepsleiders, (gezins)voogden of ambulant werkers hebben gehad. Deze
karavaan tekent niet alleen het leven van kinderen die uit huis geplaatst zijn, maar ook van kinderen die
thuis opgroeien in een multiprobleemgezin.
Kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn, hebben behoefte aan mensen
die er echt voor hen zijn. Als er hulpverleners in het spel zijn, is het belangrijk dat zij betrouwbaar en
beschikbaar zijn, zodat de band voor het kind veilig voelt. Als het kind steeds nieuwe hulpverleners
krijgt, levert dat onzekerheid en daarmee stress op. En als wisselingen de primaire opvoeder betreffen,
is dat nog schadelijker en kan het ervoor zorgen dat kinderen zich moeilijker hechten aan mensen. Elke
wisseling is voor het kind dan weer een ‘afgebroken gehechtheidsrelatie’. Dit staat een gezonde en
positieve ontwikkeling in de weg. Het steeds opnieuw leren vertrouwen, het steeds opnieuw je verhaal
moeten vertellen en steeds opnieuw afscheid moeten nemen, kan zelfs traumatiserend zijn.
Dit moet anders!
Het Vergeten Kind roept op:
Bied ieder kind een liefdevol thuis met vertrouwde gezichten
Stop het wisselen van hulpverleners
Wat is er nodig om dit te realiseren?
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Stop met het doorverhuizen
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit. Bij voorkeur blijven ze thuis. Kan dit niet, plaats
kinderen dan direct op de juiste plek, waardoor ze niet telkens hoeven te verhuizen en
opnieuw vertrouwensrelaties moeten aangaan. Zoek een plek dicht bij huis en breng de zorg
naar het kind.
Bied kinderen een vaste vertrouwenspersoon
Ieder kind heeft recht op iemand die er onvoorwaardelijk voor hem/haar is. Die het kind volgt,
waar het ook woont en hoe het zich ook gedraagt. Iemand die opkomt voor de belangen van
het kind. Bij voorkeur iemand uit het netwerk die een grotere rol krijgt in de opvoeding.
Benut als hulpverleners de ruimte om te doen wat nodig is
Elk kind wil gehoord en gezien worden door iemand die luistert en daar ook echt wat mee
doet. Dit vraagt om nabije professionals met aandacht en tijd voor het kind en met ruimte om te
reflecteren en te leren. Zet het belang van het kind centraal.
Maak afspraken voor de lange termijn
Bied continuïteit als duidelijk is dat langdurige ondersteuning nodig is. En geef ook continuïteit
aan hulpverleners, door vaste contracten te bieden. Dit kan als zorgaanbieders (meerjarige)
financiële zekerheid krijgen van gemeenten.

Om deze cruciale verandering in gang te zetten, moeten we samen het roer omgooien. Pak als
hulpverleners de professionele ruimte om te doen wat nodig is, lever als zorgaanbieders maatwerk,
geef als opdrachtgevers vertrouwen en accepteer als samenleving niet dat we onvoldoende
investeren in de toekomst van onze kinderen. Op naar een jeugdzorg waarin het kind niet steeds
opnieuw alleen achterblijft! Doe je mee?

