Jaarverslag 2021
Introductie
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kinderperspectief. Het tweede jaar waarin coronamaatregelen ons leven en werk beïnvloedden.
“Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen.” Daar waar in het eerste coronajaar alles
nog als uitdaging voelde, werd in jaar twee een beroep gedaan op het uithoudingsvermogen. Na een
lange lockdownperiode, volgde een relatief onbezorgde zomer en herfst. Om vervolgens het jaar
wederom in lockdown af te sluiten. Er werd, op de zomer na, grotendeels online gewerkt en vooral
het maken van concrete plannen voor 2022 zorgde voor toekomstperspectief.
Hoogtepunt was de lancering van de vernieuwde versie van Kwikstart door Staatssecretaris Paul
Blokhuis in juni. Een bijzonder moment na meer dan een jaar hard werken.
Op organisatorisch vlak werd eind 2021 de laatste hand gelegd aan de nieuwe structuur. Het nieuwe
bestuursmodel met een eenhoofdige Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zal in januari 2022
worden verankerd in de statuten.

Careleaving
Op 27 juni lanceerde Staatssecretaris Paul Blokhuis middels een video de compleet vernieuwde
Kwikstart app. 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.
In mei organiseerde Kinderperspectief al meerdere informatiesessies voor gemeenten, waaraan
uiteindelijk 97 gemeenten deelnamen. Eind december staat de teller op 35 actieve gemeenten met
een lokale pagina op Kwikstart, waarmee ruim 4,5 miljoen Nederlanders toegang hebben tot lokale
informatie via de Kwikstart app. Sinds eind 2021 werkt Kwikstart formeel samen met de Alles Oké?
Supportlijn. Tenslotte werd Kwikstart in 2021 genomineerd voor de Nationale Jeugdhulpprijzen.
Na de zomer werd in Tuzla (Bosnië) gestart met een derde Robotics project. Het project genaamd:
“Raising entrepreneurial skills and mindset with work ethic development through the mentoring
process” heeft als doel om 20 jongeren uit de jeugdhulp een arbeidstoeleidingstraject te bieden
door ze een combinatie van business, ondernemerschapsvaardigheden en softskills te leren.
Daarnaast worden ze gekoppeld aan een (vrijwillige) mentor uit de regio die ze letterlijk op weg
helpt richting arbeidsmarkt.
Als vervolg op de online Careleavers Convention in november 2020 organiseerde de internationale
careleavers community 10 online Careleavers Cafés in 2021. Thema’s voor deze online sessies
worden bepaald door de careleavers zelf en variëren van “het opzetten van een
careleaversnetwerk” tot “opleidingsmogelijkheden” tot “mentorschap”. Daarnaast werden in 2021
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meerdere documenten, waaronder een “brief for policy makers” en een “brief for practitioners”
gemaakt en gedeeld om de resultaten van de Convention te delen.
Internationale kennisdeling
Vanwege Covid-19 kon de jaarlijkse Kinderperspectief Academy, waarin Nederlandse professionals
naar de Balkan afreizen, wederom niet doorgaan. Wel meldden twee Kroatische organisaties zich bij
Kinderperspectief voor een studiebezoek aan Nederland. In overleg werd een programma
samengesteld en zo ontvingen we tussen de avondlockdowns door toch meer dan 20 Kroaten in
september en november.
Na een eerste Webinar reeks in 2020 volgde een tweede serie in 2021. De eerste reeks stond in het
teken van Discover Yourself online en systemisch werken. In mei en juni organiseerde
Kinderperspectief een drieluik over jongerenparticipatie. Nieuwe dimensie hierbij was het derde
Webinar door gastsprekers uit Kroatië. De zes Webinars werden in totaal door ongeveer 108
deelnemers bezocht.
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 werkladen, coöperatieve spelen, een emotiespel en
een themaspel. Vanaf het begin van de coronatijd 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
Het online kwaliteitenspel Discover Yourself werd in 2021 in een nieuw grafisch en technisch jasje
gestoken.
Met ondersteuning van Kinderperspectief vervolgde stichting STUK in 2021 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.
Door de coronamaatregelen vielen veel activiteiten weg en waren zorginstellingen terughoudend
met het toestaan van externen. Nieuwe activiteiten moesten in 2021 dus door medewerkers zelf
worden georganiseerd. Kinderperspectief startte de actie “Deel je passie”. Doel: zowel jongeren als
professionals een positieve boost geven in coronatijd. Uitgangspunt van het project is dat
hulpverleners hun passie overbrengen op de jongeren waarmee ze werken. Een leuke
vrijetijdsinvulling voor nu en wellicht een blijvende nieuwe hobby voor het kind. Op een
laagdrempelige manier konden hulpverleners bij Kinderperspectief een aanvraag indienen voor de
aanschaf van de benodigde materialen.

2

Overige projecten en activiteiten
In samenwerking met Trag werden eind 2021 twee projecten gehonoreerd. Enerzijds opleidingen
(waaronder rijlessen) voor bewoners van het kamertrainingscentrum Zvezda uit Servië en anderzijds
een nazorgprogramma voor 20 careleavers uit Belgrado (Servië).
Ondanks de omstandigheden is wederom een kerstactie uitgezet voor kleinschalige initiatieven voor
jongeren tijdens de kerstperiode. Uiteraard binnen de RIVM richtlijnen. In totaal werden 10
aanvragen gehonoreerd waarmee 136 kinderen en jongeren werden bereikt. De aanvragen
varieerden van het maken van een kerstbingo tot kerstlunches tot samen zwemmen.
Het Kinderperspectief ProjectenLab is in 2021 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 het netwerk van FICE en het Better Care Network werd uitsluitend online samengewerkt.
FICE vervolgde de succesvolle FICE Covid Cafés en Better Care lanceerde o.a. een nieuwe campagne
tegen stages in weeshuizen (WeesWijs).

Organisatie
Op 31 december 2021 waren er 6 medewerkers werkzaam voor Stichting Kinderperspectief voor in
totaal 3,95 fte.
Het bestuur van Stichting Kinderperspectief is in 2021 ongewijzigd. Op 31 december 2021 is de
samenstelling als volgt:
Dhr. C. Wierda (voorzitter)
Dhr. F.J. Nabers (penningmeester)
Dhr. drs. W.A. Hobbelen (bestuurslid)
Mw. D.C. Braaksma (bestuurslid)
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