
Uitwisselingsproject |  pleegzorg in Servië via Kinderperspectief

Kinderperspectief werkt al jaren samen met en voor de jeugdzorg 
in Nederland en de Balkan. In 2015 zijn ze gestart met het project 
Kinderperspectief Academy. Op basis van kennis en ervaring die 
ze de afgelopen jaren tijdens wederzijdse studiebezoeken hebben 
opgedaan, is het concept Academy ontwikkeld. De Academy biedt 
 profes sionals uit Nederland en de Balkan de mogelijkheid om hun 
kennis en ervaring te delen met collega’s uit het andere land en zo een 
bijdrage te leveren aan een structurele verbetering van de jeugdzorg. 
In november 2019 zijn zij samen met acht enthousiaste pleegzorg
professionals van Combinatie Jeugdzorg en Sterk Huis naar Servië 
afgereisd. 

Na de kennismaking hebben de Servische collega’s verteld wat ze 
doen en waar ze tegenaan lopen bij pleegzorg. Veel is herkenbaar 
voor ons. Ook wordt duidelijk dat zij met weinig middelen voor heel 
veel pleegkinderen zorgdragen. ’s Middags geven de collega’s 
van Sterk Huis een workshop over communicatiepatronen en con
flicthantering. Het is mooi om te merken dat de deelnemers hier 
enthousiast op reageren en meteen aanknopingspunten zien voor 
hun eigen werk. Op de tweede dag voelen we ons al een beetje ver
trouwd bij de organisatie waar we te gast zijn. Iedereen is wat meer 
ontspannen en er ontstaat een mooi contact met de deelnemers.

Workshops
De volgende dagen vullen we met het geven van diverse work 
shops over hechting en basiscommunicatie en Videointeractie
begeleiding (VIB), waarbij we vanuit Combinatie Jeugdzorg 
tweede hands camera’s en een gebruikte laptop  doneren, zodat ze 
meteen aan de slag kunnen met wat ze geleerd hebben. Tijdens de 
workshop 'werken met Duplo' ervaren de deelnemers hoe het is 
om je eigen familie op te stellen en als hulpverlener verkennende 
vragen te stellen. Iedereen is onder de indruk en zien zeker de 
meerwaarde van het gebruik van de tafelopstellingen in hun 
 dagelijkse praktijk. De laatste workshop van de week gaat over 
 pubers en wat zij nodig hebben van hun omgeving. 

En wat blijkt: pubers zijn overal hetzelfde! Dat is een hele 
geruststelling.

Ontmoeting met jongeren
Ook bezoeken we jongeren die binnen pleeggezinnen en/
of instellingen zijn opgegroeid. Hun verhalen en ervaringen 
maken erg veel indruk op ons. De meesten groeien op onder 
zware omstandigheden maar we zien een enorme wilskracht 
om iets van het leven te maken. Hun doorzettingsvermogen is 
bewonderenswaardig. 

Verrijkend en inspirerend
Tijdens de evaluatie geven de medewerkers van de Servische 
pleegzorgorganisatie aan dat ze waardevolle en praktische hand
vatten hebben gekregen waarmee ze aan de slag kunnen. Wij 
kijken terug op een mooie week die we nooit meer zullen verge
ten. Dank aan Stichting Kinderperspectief dat wij de kans hebben 
gekregen om hiervan deel uit te maken. Het heeft ons verrijkt en 
geïnspireerd! ••
Marit Lamers, Angela Peeters, Daniella van de Sande en 
Wendy Vervoort,  ambulant hulpverleners Pleegzorg & Gezinshuizen

De groep tijdens een van de workshops

De delegatie vanuit Nederland met medewerkers van Kinderperspectief, collega’s van Sterk Huis en rechts achteraan de vier pleegzorgcollega’s van 
Combinatie Jeugdzorg (v.r.n.l.): Wendy Vervoort, Marit Lamers, Daniella van de Sande en Angela Peeters.
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