
MOVING FORWARD: 
Betere zorg, een betere toekomst 

vrijdag 4 oktober 2013 
Netwerkmiddag Better Care Network 

Meer dan 2 miljoen kinderen wereldwijd groeien op instituties. Van zeker 80% van deze 
kinderen leeft nog een of beide ouders. Nog veel meer kinderen kunnen – om verschillende 
redenen - niet opgroeien bij hun eigen ouders. Veel kinderen lopen het gevaar om onnodig 
van hun families gescheiden te worden terwijl voor andere kinderen alternatieve vormen 
van zorg juist nodig zijn. Hoe zorgen we ervoor dat in de eerste plaats kinderen zo min 
mogelijk van hun ouders gescheiden worden? Hoe zorgen we dat kinderen die niet bij 
hun ouders kunnen opgroeien toch de best mogelijke zorg en bescherming krijgen? 
Hoe gaan we om met jongeren die deze zorg verlaten als ze 18 worden? Wat betekent de 
inzet van vrijwilligers vanuit Nederland voor deze kinderen?

Dit zijn vragen die centraal tijdens deze jaarlijkse netwerkmiddag van het Better Care Network 
Nederland. In maart dit jaar verscheen “Moving Forward: implementing the Guidelines for 
the Alternative Care of Children”, een handboek dat ons kan helpen om de internationale 
richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen in de praktijk te brengen. 

Door te werken met concrete dilemma’s uit uw eigen werk, willen we deelnemers kennis laten 
maken met de handvatten die het handboek biedt. Het belooft een inspirerende middag 
te worden waar veel ruimte is voor 
eigen inbreng en discussie. Experts 
uit binnen- en buitenland zullen 
aanwezig zijn, o.a. Elize Coetzee van 
Give a Child a Family uit Zuid Afrika 
en Stephen Ucembe van de Kenya 
Society of Careleavers.

Datum:  vrijdag 4 oktober 2013
Tijd:  14.00 - 17.00 uur
Locatie:   Humanity House, Prinsegracht 8, 

2512 GA Den Haag
Kosten:  geen
Voertaal:  Engels

Kijk achterop voor het programma  www.bettercarenetwork.nl



www.bettercarenetwork.nl

Programma

Om u in te schrijven en uw casus door te geven, ga naar het aanmeldingsformulier. 
Inschrijving mogelijk t/m 27 september. 

Voor vragen, neem contact op met Lotte Ghielen, assistent coördinator  
Better Care Network, via info@bettercarenetwork.nl

Schrijf u nu in!

13:30 – 14:00: ontvangst
14:00 – 14:15: opening en inleiding – voorzitter Better Care Network
14:15 – 14:45: introductie handboek “Moving Forward”
14:45 – 15:30: workshops aan de hand van zelf ingebrachte casussen
•  Groep 1: Their home 

Voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Hoe ouders te ondersteunen in 
de zorg, opvoeding en bescherming van hun kinderen? Hieronder valt ook de onder-
steuning van kindhuishoudens.

•  Groep 2: Their care 
Wanneer een kind om welke reden dan ook niet kan opgroeien in de eigen thuissitu-
atie, zijn er verschillende alternatieven. Welk beleid bestaat er in een land t.a.v. alter-
natieve zorg? Welke vormen van zorg zijn beschikbaar en welke vorm is het meest 
geschikt voor het kind?

•  Groep 3: Their future 
Kinderen in alternatieve zorg worden volwassen en zullen de zorg verlaten. Hoe 
worden ze voorbereid en welke ondersteuning is er voor zorgverlaters?

•  Group 4: Our voluntourism 
Veel Nederlanders vertrekken voor een korte periode naar een ontwikkelingsland 
om vrijwilligerswerk te doen, velen komen terecht in kinderhuizen. Wat betekent 
deze aanwezigheid van vrijwilligers voor de zorg en ontwikkeling van kinderen?

15:30 – 15:45: pauze
15:45 – 16:45: terugkoppeling uit workshops en panel discussie
16:45 – 17:00: afsluiting
17:00 – 18:00: borrel

Kijk verder voor de casusinstructie

http://www.bettercarenetwork.nl/fm-17382-7-685/form/aanmeldingsformulier.html
mailto:info%40bettercarenetwork.nl?subject=info%40bettercarenetwork.nl
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Deel uw eigen ervaring voor de workshops
Om de workshops zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijksituaties waarmee u te 
maken heeft in uw project/programma, vragen we u – indien van toepassing – een voorbeeld-
casus van een dilemma in te dienen waarover we in de workshops in gesprek kunnen gaan.  
De casus dient te gaan over een van de workshopthema’s: 1. preventie, 2. vormen van zorg,  
3. nazorg/zorgverlaters of 4. vrijwilligerswerk met kinderen. Geef eerst een korte omschrijving 
van het project/programma en beschrijf daarna het dilemma. De voorbereidingscommissie zal 
een selectie maken van inzendingen die in de workshops aan de orde komen. Hierbij een voor-
beeld van hoe zo’n casus eruit kan zien:

Het project
Een Nederlandse donor organisatie heeft als partner een door haarzelf opgezette Trust in een 
Afrikaans land. Er is 20 jaar geleden een kinderdorp opgezet met 4 gezinshuizen voor maxi-
maal 30 kinderen, met een school en een stuk grond waar groenten en fruit wordt verbouwd 
voor het verwerven van inkomsten. Aan het begin van het project was een Nederlands 
echtpaar één van de gezinshuis ouderparen. Uiteindelijk is nu alle staf lokaal evenals de Trust. 
De kinderen zijn van 2 tot 18 jaar oud, al zijn er nu vooral kinderen boven de 10. Er zijn ook 
enkele kinderen geplaatst met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking.

Dilemma
Veel van de opgenomen kinderen zijn inmiddels boven de 18 jaar (sommigen al 22/23 
jaar). Helaas zijn ze het contact met de eigen families min of meer verloren doordat bij het 
opzetten van het project de gezinshuisouders echt vervangende ouders wilden zijn en het 
belang niet inzagen van het contact houden met de biologische familie.

De jongeren hebben ook altijd alles gekregen wat ze nodig hadden. Echter, vanwege hun 
leeftijd zouden ze nu op eigen benen moeten gaan staan. Vier jongens wonen al in een apart 
huisje en eten nog in het centrale gebouw. Ze gaan uit, drinken, houden de baantjes die ze 
vinden niet lang en zijn een slecht voorbeeld voor de jongere kinderen die ze ook pesten. Er 
is hen nu door de Trust en leiding daar te verstaan gegeven dat ze weg moeten. Immers, zij 
zijn nu officieel volwassen en zullen nu voor zichzelf moeten zorgen, net als iedere andere 
volwassene. De Trust en leiding vinden dat ze er aan zullen moeten wennen dat het leven 
buiten het kinderdorp anders is dan binnen de muren ervan….

Maar hoe doe je de voorbereiding op hun ontslag uit het kinderdorp en hoe voorkom je dat met de 
nu 16 en 17 jarigen hetzelfde gebeurt qua gebrek aan perspectief op duurzaam werk? 

Wat te doen vanuit hier (Nederland) en wat te adviseren, ook naar de Trust en de lokale leiding 
van de organisatie toe?

Deel uw casus en schrijf u nu in! Kijk hier

http://www.bettercarenetwork.nl/fm-17382-7-685/form/aanmeldingsformulier.html
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