
Jaarverslag 2020 

Introductie 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kinderperspectief. Een jaar waarin Covid-19, besmettingen, 

reisadviezen en maatregelen ons werk vanuit het niets ontwrichtte. 

“Extraordinary situations require extraordinary solutions”. In dit bijzondere tijdsgewricht zijn er nogal 

wat beperkingen voor fysieke evenementen. Laat dit laatste precies de core-business van 

Kinderperspectief zijn. Door ons te verdiepen in, en optimaal gebruik te maken van online 

mogelijkheden, creatief te denken en tijd te investeren in ontwikkelwerk, is Kinderperspectief ook in 

2020 in staat gebleken producten en diensten te leveren, die in deze tijd en de nabije toekomst 

verschil maken voor kinderen en jeugdigen die te maken hebben met jeugdhulp. 

Op alle thema’s is vooruitgang geboekt met de doorontwikkeling van Kwikstart en de online 

Careleavers Convention als hoogtepunten. 

Covid-19 voelde in beginsel als obstakel, werd vervolgens een uitdaging, maar bracht 

Kinderperspectief uiteindelijk enorm veel (online) vaardigheden, kansen en ideeën waarop de 

komende jaren kan worden voortgebouwd. 

 

Careleaving 

De app Kwikstart werd in 2014 samen met jongeren ontwikkeld en is een van de meest succesvolle 

projecten van Kinderperspectief van de afgelopen jaren. De app is bekend in zowel binnen- als 

buitenland, wat in 2019 leidde tot een vraag van de gemeente Rotterdam om de app met financiële 

ondersteuning van het ministerie van VWS door te ontwikkelen. Met een frisse nieuwe lay-out, 

herschreven teksten, animatiefilmpjes en lokale pagina’s voor gemeenten is de app uitgebreid en 

sluit deze beter aan op de huidige tijdsgeest. De app zal voor de zomer van 2021 worden gelanceerd. 

Na een strenge lockdown in Bosnië kon men vlak voor de zomer toch starten met het geplande 

Robotics project: kinderen en jongeren die te maken hebben met jeugdhulp volgden een intensief 

workshoptraject waarin oplossingsgericht werken en nieuwe technieken centraal staan. 

In Servië werd vanwege corona een andere draai gegeven aan het project met careleavers netwerk 

Moj Krug. Veel careleavers verloren tijdens de corona crisis hun bijbaan, waardoor de jongeren van 

Moj Krug met het idee kwamen om enerzijds vermaak te bieden en anderzijds jongeren op peer to 

peer basis elkaar nuttige dingen te leren (koken, sport, schoonmaken etc.). De jongeren maakten 

video’s voor elkaar, waarmee ze supermarkt vouchers konden verdienen. In totaal werden 45 video’s 

geüpload, gaven 9 vrijwilligers online workshops en kregen 5 jongeren psychische hulp. 70 betrokken 

jongeren ontvingen als tegenprestatie voor hun bijdrage aan het project een supermarkt voucher. 

SOS Kinderdorpen Bosnië startte eind 2020 met ondersteuning van Kinderperspectief het project “A 
new chance in a challenging situation”. Het project heeft als doel om 50 jongeren uit een 
achterstandssituatie in Tuzla middels jobcoaching en workshops ondernemersvaardigheden een 
betere positie te geven op de sterk onder druk staande arbeidsmarkt in Bosnië.  Naast jongeren van 
SOS Kinderdorpen sluiten ook jongeren van andere zorgaanbieders uit Tuzla en omgeving aan. 
 
Stay Connected (informele bijeenkomsten voor care leavers in Haaglanden) startte het jaar 

enthousiast maar moest vanaf april overschakelen op online bijeenkomsten. Ongeveer 45 tot 50 



jongeren hebben tot nu toe meegedaan aan de activiteiten, waarvan 20 tot 25 jongeren inmiddels 

zijn uitgegroeid tot vaste kern. Hoewel de voorkeur uitgaat naar normale activiteiten en het aantal 

deelnemers voor online sessies afnam, is toch besloten wekelijks informele bijeenkomsten te 

organiseren. Reikhalzend wordt uitgekeken naar meer mogelijkheden in 2021. 

Eén van de hoogtepunten van 2020 was de online Careleavers Convention in november. 

Kinderperspectief maakte deel uit van het Organising Commitee bestaande uit SOS Kinderdorpen, 

Udayan Care (India) en Hildesheim University (Duitsland) en was verantwoordelijk voor het poster 

pre event op 21 november. De conferentie kreeg veel online media aandacht en werd bezocht door 

meer dan 2500 bezoekers uit 83 verschillende landen. In 2021 zal het eindverslag met bijbehorend 

policy paper worden gepubliceerd. 

 

Internationale kennisdeling 

Vanwege Covid-19 konden jaarlijks terugkerende projecten als Kinderperspectief Camps en Academy 

in 2020 geen doorgang vinden. Het delen van kennis bleek na een aantal tests online mogelijk en zo 

volgde een eerste webinar reeks voor professionals uit Zuidoost Europa in oktober. Het eerste 

webinar ging over Discover Yourself, het online kwaliteitenspel van Kinderperspectief. Voor de twee 

daaropvolgende webinars over hechting, nodigde Kinderperspectief Angela Peters (Combinatie 

jeugdzorg en Academy 2019) uit. Gemiddeld werden de webinars door 25 mensen gevolgd: een 

mooie start. De evaluaties zijn goed en professionals hebben reeds belangstelling getoond voor een 

nieuw drieluik in januari/februari. Hiervoor zijn tevens thema’s geïnventariseerd. Werken met 

trauma staat hoog op de verlanglijst. 

Aan het begin van het jaar werd een vliegende start gemaakt met de ontwikkeling van de 

Kinderperspectief Toolbox. Het idee ontstond n.a.v. de werkbezoeken van professionals uit Bosnië, 

Kroatië en Servië aan Nederland. Alle groepen gaven aan met enige jaloezie te kijken naar de 

hoeveelheid tools en methodes waaruit Nederlandse professionals kunnen putten. Idee is om de 

toolbox te vullen met onder andere vertaalde werkbladen, coöperatieve spelen, een emotiespel en 

een themaspel. Vanaf het begin van de corona tijd is veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van het 

themaspel. Met een speciaal ontwikkeld spelbord, kunnen met losse kaartensets (uit te breiden) 

verschillende thema’s worden behandeld. Het spelconcept staat en is getest en ontworpen en de 

kaartensets voor seksualiteit en verslavingen zijn af en vertaald naar het Servisch. In 2021 zal het spel 

worden gedrukt en wordt de Toolbox verder gecompleteerd. 

 

Zingeving 

In juli organiseerde team Kinderperspectief een eerste webinar in het Nederlands. Het online 

kwaliteitenspel Discover Yourself (ideaal hulpmiddel in corona tijd) werd op een interactieve manier 

gedeeld met professionals. De belangstelling in juli was beperkt. Omdat het format er lag, is besloten 

een tweede webinar te organiseren in december. Hieraan namen 28 professionals deel. 

Met ondersteuning van Kinderperspectief startte stichting STUK in 2020 met het project Geluk(t). 

Acht careleavers uit België en Nederland delen middels vlogs en blogs verhalen over hun leven na 

jeugdzorg. Ze wonen op zichzelf, zijn overeind blijven staan in een turbulente tijd en hebben soms 

ook een beetje geluk gehad. Doel is om jongeren in dezelfde situatie te laten zien dat er hoop is en je 

met ups en downs je leven op de rit kunt krijgen na jeugdzorg. 



 

Overige projecten en activiteiten 

In samenwerking met Trag werden eind 2020 verschillende computerruimtes ingericht in 

jeugdzorginstellingen in Servië. Er is een groot gebrek aan “devices” waardoor o.a. toegang tot 

scholing wordt ontzegd aan kinderen in zorg. Bovendien worden veel kinderen uit de jeugdzorg 

binnen gehouden en gelden strengere maatregelen.  

Ondanks de omstandigheden is wederom een kerstactie uitgezet voor kleinschalige initiatieven voor 

jongeren tijdens de kerstperiode. Uiteraard binnen de RIVM richtlijnen. In totaal werden 14 

aanvragen gehonoreerd waarmee 219 kinderen en jongeren werden bereikt. De aanvragen 

varieerden van het maken van een toekomst (schilder) doek met jongeren, tot mid-winter BBQ’s tot 

samen online koken tot een silent disco bij een zorgaanbieder.  

Het Kinderperspectief ProjectenLab is in 2020 niet georganiseerd. Enerzijds omdat het lastig was een 

dergelijke bijeenkomst online of op 1,5 meter afstand te organiseren en anderzijds omdat het 

moeilijk was mensen te vragen te brainstormen over projectideeën buiten de huidige context. 

Binnen de netwerken van FICE en Better Care Network werd vrij snel geschakeld naar online werken. 

FICE werkte hard aan een nieuwe organisatiestructuur en startte onder leiding van Kinderperspectief 

met Online Covid Café’s. Better Care zette o.a. een nieuwe campagne tegen stages in weeshuizen in 

de steigers die in 2021 zal worden gelanceerd. 

Organisatie 

Op 31 december 2020 waren er 6 medewerkers werkzaam voor Stichting Kinderperspectief voor in 

totaal 4,11 fte. 

Het bestuur van Stichting Kinderperspectief is in 2020 ongewijzigd. Op 31 december 2020 is de 

samenstelling als volgt:  

Dhr. C. Wierda (voorzitter)  

Dhr. F. Nabers (penningmeester) 

Dhr. W.A. Hobbelen (bestuurslid) 

Mw. Braaksma (bestuurslid) 

 

 


