
Stop het doorverhuizen



Doel van deze workshop

- Inspiratie opdoen voor het bieden van een veilige, stabiele en liefdevolle 

omgeving

- Wonen op een stabiele plek zien als het nieuwe normaal



http://www.youtube.com/watch?v=Q6X8VOwsHF4


Het verhaal van Noortje



Oefening: ja, maar...

… in de praktijk werkt het niet

… wat kost dat wel niet

… het is niet realistisch

… dit is al lang geprobeerd

… daar hebben we toch geen tijd voor

… het systeem is nu eenmaal zo

… leg jij het mijn baas uit? 



Wat als het toch lukt?



Uitwerken van de droom

Maak het concreet!
Wat kan jij doen?

7



Droom: Elk kind op een stabiele plek

1. Bied kinderen in de residentiële hulp een vaste woonplek.
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit. Als ze een plek fijn vinden, moeten ze er kunnen blijven wonen. Ze mogen niet 
steeds worden doorgeschoven naar een nieuwe groep, nieuwe hulpverleners en nieuwe behandelplannen.

2. Zorg dat die plek ook de juiste is voor het kind.
Bepaal waar het kind de meest passende zorg kan krijgen. De woonplek moet geen tussenstation zijn, maar een volwaardige 
vorm van hulp. Ga daarbij uit van de vraag van het kind en niet van het aanbod in zorgarrangementen.

3. Maak die plek fijn en veilig.
Geef de plek zo vorm dat het kind zich veilig en geborgen voelt. Heb oprechte aandacht voor het kind en zorg voor een 
plezierige leefomgeving.

4. Bied een kind ook buiten de jeugdhulp een eigen netwerk.
Ieder kind heeft een netwerk (nodig). Mensen die er onvoorwaardelijk (en onbetaald) zijn, ook na het jeugdhulptraject.



Wat is er nodig om je ergens thuis te voelen?

Jongeren zeggen zelf…

• Hier kan ik gewoon mijn eigen ding doen. Je mag jezelf zijn.

• Het is fijn als mensen naar je luisteren als je ergens mee zit, dat maakt het fijn hier om te zijn. 

• Ik heb hier mijn vrienden en alles zitten, ik zou hier echt de komende tijd niet weg willen. Ik 

heb hier alles.

• Het is voor mij heel belangrijk dat ik een plek heb, waar je weet dat je mag blijven. 

• Omdat je hier weet dat je sowieso kan blijven en dat je niet na een jaar weg moet. 

• Als ik de vrijheid heb, dat ik naar vrienden kan. Dat ik met vragen kan komen over huiswerk of 

wat dan ook.



Einde


