FACTSHEET
Over stabiliteit en vertrouwde
gezichten in de jeugdhulp

“CONSTANT NIEUWE
GEZICHTEN,
IK CRASH DAARVAN”

Kinderen die te maken hebben met een combinatie van problemen, hebben een hoge ‘hulpverlener-caseload’. Vooral kinderen die op een
groep wonen, komen heel veel hulpverleners
tegen. Gemiddeld hebben zij in hun korte leven
al 64,6 hulpverleners gehad. De hulp voor hen
is niet stabiel, waardoor het te vaak niet lukt
om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen
kind en hulpverlener. Dit staat herstel van
psychische en traumagerelateerde problemen in
de weg. Ook kinderen die thuis ambulante hulp
krijgen of in een pleeggezin of gezinshuis wonen,
hebben daarmee te maken.
“Ik bouw niet echt een band op, want ik vind
het niet fijn om hecht te zijn met iemand die
voor tijdelijk is.” - Jongen (16) op een groep
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“Ik kreeg een meisje in behandeling dat zei:
‘Je bent mijn veertigste therapeut, denk je
dat jij het verschil kan maken?’ Dat is een
moedeloze start.” - Therapeut

Hoeveel hulpverleners heeft een kind?
Op dit moment

6

Gemiddeld zijn
de uit huis
geplaatste
kinderen

12
Op een
groep

Een belangrijke oorzaak van de hoge ‘hulpverlener-caseload’ is het aantal doorverhuizingen
binnen de jeugdhulpverlening. Gemiddeld zijn de
uit huis geplaatste kinderen uit dit onderzoek zes
keer verplaatst, maar de aantallen kunnen nog
hoger oplopen. Sommigen zijn wel twintig keer
verhuisd. Drie op de vijf jongeren hebben dan ook
afscheid moeten nemen van een hulpverlener die
ze nog niet wilden missen.
“Zwaar klote, steeds al je spullen verhuizen, dat
je niet weet wat er daarna gaat gebeuren.” Meisje (15) in een gezinshuis
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