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Het jaar 2019 kenmerkte zich door de totstandkoming van mooie samenwerkingen 

die de hulp aan kinderen, gezinnen en pleeggezinnen dichterbij en meer integraal 

organiseren. Zoals de samenwerking in de regio Amersfoort (Breed Spectrum 

Amersfoort), en met onze partners hebben we de voorbereidende stappen gezet 

voor KOOS Utrecht dat vanaf 1 januari 2020 van start ging. Wij hebben er vertrou-

wen in dat we met alle samenwerkingspartners het verschil weten te maken voor 

kinderen, gezinnen en pleeggezinnen.   

Dit jaar kende ook zijn zorgen. Bijvoorbeeld over de werkdruk voor professionals en 

de administratieve lasten. Met gemeenten zijn we een dialoog gestart over admini-

stratieve lastenverlichting, verbetering van tarieven en hoe we de kosten van de 

jeugdzorg in de hand kunnen houden.  

We beogen u met dit Jaarbeeld 2019 een samenhangend beeld te schetsen van de 

ontwikkelingen in onze organisatie, de afwegingen die we maken en de resultaten 

die we ermee bereiken. We hopen dat u het met interesse zult lezen.  

  

Na de transitie van de Jeugdhulp naar gemeenten, komt het accent vanaf 2019 

steeds meer te liggen op het aangaan van duurzame samenwerkingen met gemeen-

ten en andere organisaties. Wij denken dat we met dit soort samenwerkingen een 

belangrijke impuls kunnen geven aan de noodzakelijke transformatie in de jeugd-

hulp. Tegelijkertijd is het een ontwikkelproces dat niet langs gebaande paden loopt. 

We zijn als stichting zelfstandig, maar in de uitvoering van onze maatschappelijke 

opdracht voelen wij ons onderdeel van het publieke domein. Als zodanig werken we 

dagelijks samen met de gemeenten aan de maatschappelijke opdracht die we heb-

ben. Daarin moeten we op het partnerschap met gemeenten kunnen vertrouwen. 

Wij hebben immers geen winstdoelstelling en een gezonde maar beperkte financiële 

reserve voor de eerste risico’s. Vanuit die maatschappelijke context verlenen de 

professionals van De Rading specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en 

gezinnen. Dat onderstrepen de praktijkverhalen in dit Jaarbeeld eens te meer!  
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Ieder zijn talent, samen het resultaat 
Een paar jaar geleden prijkte deze tekst op onze kerstkaart en blijkt 

die boodschap nog steeds actueel. Want in 2019 legt De Rading 

wederom waardevolle verbindingen met nieuwe pleegouders, 

jeugdzorgorganisaties en gemeenten. Met de intentie onze gespe-

cialiseerde kennis gericht op hechting, trauma, seksualiteit & sek-

sueel misbruik nóg beter aan te sluiten op lokale hulpvragen van 

kwetsbare gezinnen. De oprichting van KOOS Utrecht en BSA in 

Amersfoort zijn hier krachtige voorbeelden van.  
 

In dit Jaarbeeld 2019 nemen we u ook mee in de stappen die we 

zetten op het gebied van innovatie, expertiseontwikkeling en trans-

formatie. Zo wijdt De Rading zich aan het versterken van zelfver-

trouwen van jongeren via Sportvrienden en Rots & Water, maakt 

de afdeling Pleegzorg zich met de oprichting van crisis-2thepoint 

sterk voor het snel bepalen van perspectief bij pleegzorgplaatsingen én worden nieuwe pleegouders geworven met de 

nieuwe (landelijke) campagne ‘Open je wereld’.  

Daarnaast meten we de tevredenheid van pleegouders, brengen we de methodiek ‘Pleegzorg begeleiden is een vak’ in prak-

tijk en erkent het Nederlands Jeugdinstituut de door ons ontwikkelde methodiek ‘Ouderbegeleiding na een opvoedings-

besluit’. Tevens laten we onze stem horen bij de landelijke staking en pakt collega Carien de Graaf haar rol als Ambassa-

deur Jeugd met verve op.  
 

Tot slot vindt u in dit Jaarbeeld meerdere praktijkverhalen terug van professionals, cliënten en ‘In het kort’ waar onze 
managers Bedrijfsvoering en Zorg zich voor inzetten.  

 Inleiding 

Met ingang van november 2019 zet ik mij als Manager  

Bedrijfsvoering ervoor in om de financiële gezondheid 

van deze prachtige organisatie te verankeren. Boven-

dien is het mijn persoonlijke ambitie om de jeugdhulp-

professionals zo te ondersteunen met goedlopende 

processen en faciliteiten dat zij er optimaal voor het 

kind en gezin kunnen zijn. Meer werkplezier en goede 

interne communicatie zijn hier sleutelwoorden voor.  

Als Manager Zorg draag ik bij aan bijzondere innovaties 

zoals de oprichting van het crisis-2thepointteam, KOOS 

Utrecht en BSA in Amersfoort. Het samenspel tussen 

gemeenten, zorgaanbieders en de jeugdhulpprofessio-

nal, bedoeld om de hulpverlening aan kwetsbare gezin-

nen te verbeteren, is buitengewoon interessant. En 

ondertussen werken we met onze eigen professionals 

verder aan de doorontwikkeling van expertises.  

In het kort 

Rimco Viejou 
    Manager Bedrijfsvoering Manager Zorg  

Henriëtte Bottinga  
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Sporten maakt je niet alleen fysiek en mentaal sterk(er), het levert 
ook fun en vriendschappen op. Iets wat elke jongere verdient én 
moet kunnen ervaren! Sport is voor jongeren in de jeugdzorg alleen 
niet vanzelfsprekend. Om sporten aan te moedigen en het contact 
tussen jeugdzorgjongeren en studenten te bevorderen, is Sport-
vrienden ontwikkeld.  

Het idee voor Sportvrienden ontstaat als gevolg van de proeftuin 
Maatschappelijke Diensttijd. De Rading en OnTheMove starten via 
ZonMw het project Sportvrienden samen met vele partners. Zoals 
Lijn5, Leger des Heils, Lokalis, het MBO, ROC en de Hogeschool 
Utrecht. Met de bedoeling een zo groot mogelijke groep jongeren te 
bereiken om in beweging te komen. In 2019 sporten meer dan 
125  jongeren van De Rading samen met een sportvriend. 

Weerbare kinderen met Rots & water  

Weerbaarheidstraining Rots & Water is er voor alle kinderen en jongeren van 
De Rading. Rots & Water® is een psychofysieke training, ontwikkeld voor het 
onderwijs. Daarnaast wordt het programma ingezet in de hulpverlening, jeugd-
detentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties en 
het voorkomen en aanpakken van pesten en seksueel geweld.  

 

"Dit kunnen we ook gebruiken als we naar  

papa gaan en het spannend vinden."  

 

Sportvrienden 

Vanuit de praktijk 

Marjolein Leijenhorst werkt bij Zelfstandigheidstraining. Ze geeft Jesse (19) ambulante begeleiding op zijn weg naar zelf-
standigheid. Ze vertelt over dit bijzondere traject dat Jesse succesvol doorloopt. 

“Jesse had het thuis lastig. Hij woonde bij zijn grootouders en wilde niets liever dan een appartement kopen waar hij 
zelfstandig met zijn zussen kon wonen. Het plaatje had hij wel voor ogen, maar hij had nog geen idee hoe hij überhaupt 
zelfstandig kon zijn. Stap voor stap ben ik met hem aan de slag gegaan. We stelden samen leerdoelen op en bekeken 
welke stappen er nodig waren om die doelen te bereiken. Ik heb bewondering voor Jesse. Hij komt zijn afspraken altijd 
na en verliest zijn leerdoelen niet uit het oog. Zelf vindt hij het lastig om daar trots op te zijn. Wel is hij blij dat hij on-
danks de moeilijke tijd zijn havodiploma heeft behaald en nog steeds gemotiveerd is voor school. Hij heeft het hele tra-
ject als prettig ervaren en vond onze gesprekken gezellig. De communicatie tussen ons was goed en hij stond open voor 
mijn adviezen. Het is mooi om te zien dat Jesse de vrijheid die ik hem gaf om het zelf te doen ook daadwerkelijk nam. Ik 
geef jongeren nooit de oplossing, maar leer hen waar ze de oplossing zelf kunnen vinden. Van het doen van de was tot 
het maken van een financieel overzicht. Jesse is nu zover dat hij de wereld op eigen benen aan kan. Hij heeft besloten 
om eerst nog een tijdje bij zijn opa en oma te wonen zodat hij alle tijd heeft voor zijn studie.  

Dus Jesse... Jij komt er wel! Daar hebben we allebei het volste vertrouwen in.” 

 Op weg naar de toekomst  

https://www.rading.nl/nieuws/rots-water/
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Nieuwe landelijke wervingscampagne 
pleegzorg  

Tijdens de Week van de Pleegzorg in november wordt de nieuwe 
wervingscampagne Openjewereld.nu gelanceerd. Hierin laat Pleeg-
zorg Nederland zien dat er een hele wereld opengaat voor zowel het 
kind als het pleeggezin. Met de slogan Help een kind zo thuis mogelijk 
op te groeien willen de pleegzorgorganisaties mensen bewust maken 
van hun eigen betrokkenheid.  

Landelijk is er een groot tekort aan pleegouders. Ook De Rading zoekt 
meer pleegouders om voor alle pleegkinderen de juiste match te kunnen 
maken. Het liefst heeft de afdeling Matching keuze uit verschillende be-
schikbare pleeggezinnen. Die luxe is er nu vaak niet.  

Daarom stroopt het team Werving tijdens de Week van de Pleegzorg de 
mouwen op en spreken de medewerkers meer dan 100 potentiële pleeg-
gezinnen.  

 

Kindgericht werven nieuwe 
pleegouders  
De Rading zet het Kindgericht werven (KGW) steeds meer op de 
kaart. Met deze methode wordt een pleeggezin gezocht voor een 
specifiek kind. In 2019 starten hier twee nieuwe collega’s mee.  

Bij Kindgericht werven wordt het netwerk van een kind en/of 
gezin actief betrokken, samen met school, een sportvereniging of 
lokale organisatie. Iedereen om het gezin wordt gemobiliseerd 
om potentiële pleeggezinnen te vinden. Uiteraard worden die 
gezinnen voorgelicht, voorbereid en gescreend voordat een 
match gemaakt wordt. 

Vanuit de praktijk 

 Open je wereld voor pleegzorg  

Tekla Bos merkt als medewerker van afdeling Bemiddeling dat het steeds lastiger wordt om een geschikt pleeggezin te 
vinden voor een puber, laat staan voor een 17-jarige tweeling. In dit geval twee mondige meiden die niet langer thuis kun-
nen blijven wonen, maar nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen. Omdat ze een druk sociaal leven hebben, willen we niet 
dat de meiden hun netwerk achter hoeven laten. Daarom start gezinsonderzoeker Tekla een kindgerichte wervingsactie bij 
hen in de buurt. Ze maakt samen met de zusjes een zoekprofiel en legt contact met hun middelbare school. Die is zeer 
betrokken en zet de oproep uit onder 150 medewerkers. Vijf docenten gaan erop in.  

Tekla bespreekt de opties met de tweeling, maar vertelt nog niet om welke docenten het gaat. Als leerling kan je mening 
over een docent immers een vertroebeld beeld geven. Wanneer de meiden hun keuze maken, krijgen ze te horen om wel-
ke docent het gaat. Ze zijn helemaal enthousiast! De tweeling blijkt namelijk een goede band te hebben met die docent. 
Bij de ‘officiële’ kennismaking die daarna volgt, gaat hun eerste vraag gelijk over uitgaan. Maar wat blijkt? De meiden vin-
den het al zo gezellig bij hun pleegouders dat ze het liefst vriendinnen thuis uitnodigen om gezellig te netflixen. 

https://www.rading.nl/nieuws/waarom-advertenties-voor-pleegkinderen/
https://openjewereld.nu/
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Landelijke staking Jeugdzorg 
Op 2 september staakt de branche Jeugdzorg voor het eerst in de geschiedenis. 

Vanuit de gedachte ‘Meer kwaliTIJD voor het kind’ staat een tiental collega’s 

van De Rading op het Malieveld in Den Haag. De toenemende werkdruk, mede 

veroorzaakt door de stijgende administratieve last, gaat onze professionals 

aan het hart. Uiteraard zorgen andere teamleden dat die dag geen kind of 

gezin in de knel komt.  

Een staking is natuurlijk een serieuze aangelegenheid, maar een zonnige foto 

met Jesse Klaver laten onze toppers niet aan zich voorbij gaan.  

 

Carien de Graaf is Ambassadeur Jeugd 
Ervaren jeugdhulpprofessional Carien de Graaf bemiddelt als 

Jeugdhulpcoördinator bij het Frontoffice cliënten en verwijzers 

en zorgt dat de hulpvraag met de juiste hulpvorm beantwoord 

wordt. Daarnaast is Carien één van de eerste Ambassadeurs 

Jeugd. Zij volgt de nieuwe leergang Ambassadeur Jeugd en 

wordt daarbinnen opgeleid om het geluid van de professionals 

in het jeugddomein te laten horen. In die rol draagt Carien bij 

aan de politieke lobby voor minder werkdruk en geeft zij gezicht 

aan de praktijkverhalen van hulpverleners.   

 

“Als jeugdhulpambassadeur stel ik wethouders, Kamerleden, 

ministers met alle liefde kritische vragen over hoe onze branche 

georganiseerd is. Wanneer ik dan later in een Kamerdebat een 

minister hoor herhalen ‘wanneer gaan we hiervan verbeteringen 

merken op de werkvloer?’ en hij daarna zegt aan het antwoord 

te werken, geeft me dat veel voldoening. Het betekent dat we 

gehoord worden en intussen een serieuze speler zijn in dit toch 

ook politieke spel” vertelt Carien. Lees verder  

Werkdruk en werkplezier 
Onderzoek wijst uit dat je gelukkig voelen in je werk en goed presteren hand in hand gaan. Het is niet voor niets dat De 

Rading daarom zowel werkdruk hoog op de agenda heeft staan, als werkplezier. Een collega die zin heeft in zijn werk 

groeit in zijn persoonlijke ontwikkeling en straalt dit uit naar zijn omgeving. Hierdoor kunnen anderen zich ook beter 

ontwikkelen. 

Dit jaar organiseert De Rading een onderzoek naar werkplezier: Performance Happiness. Dit is een methodische aanpak 

om het werkplezier van medewerkers actief te vergroten. Na het invullen van een online vragenlijst krijgen medewer-

kers een persoonlijke en vertrouwelijke rapportage: een spiegel van hoe zij hun werk beleven. Hiermee zien zij hoe ze 

zich verhouden tot het gemiddelde van de database van Performance Happiness (meer dan 60.000 mensen). In team-

verband worden de uitkomsten besproken en wordt gekeken naar wat het team zelf kan doen om het werkgeluk te ver-

groten. Tevens wordt inzichtelijk wat de organisatie/leidinggevende kan verbeteren. Hierop besluit het MT een aantal 

acties versneld uit te voeren. Zo wordt een aantal aanpassingen gedaan in het elektronisch cliëntdossier (ECD) waardoor 

hulpverleners minder handelingen hoeven te verrichten bij verslaglegging. Intranet krijgt een upgrade, waardoor interne 

communicatie en documenten delen beter verloopt en de werkplekken op het hoofdkantoor in Utrecht worden verbe-

terd. Daarnaast organiseert de activiteitencommissie leuke evenementen zoals spelletjesavonden.  

 Gunstig werkklimaat professionals  

https://www.rading.nl/blog/ambassadeur-jeugdhulp-carien-de-graaf/
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Pleegouders tevreden over begeleiding 
In 2019 onderzoekt De Rading hoe pleegouders de geboden hulp en begelei-

ding ervaren. Er is een digitale enquête verstuurd waarop 48% van de pleeg-

ouders reageert. 

Wij zijn blij met deze hoge respons en de gegeven feedback. De uitkomsten 

en persoonlijke opmerkingen geven waardevolle informatie over de pleeg-

oudertevredenheid. Zo geeft 92% van de pleegouders aan dat zij tevreden zijn 

over het contact met hun pleegzorgbegeleider, staat in de begeleiding het 

pleegkind centraal bij 90% van de pleeggezinnen en wordt volgens 83% van 

de pleeggezinnen rekening gehouden met hun wensen bij de matching. 

Er klinken ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld over de ondersteuning van pleegzorgbegeleiders bij financiële zaken. Hier is 

20% van de pleegouders ontevreden over. Daarnaast vindt 30% het begeleidingsplan niet van toegevoegde waarde en mist 

27% informatie over het scholingsaanbod voor pleegouders. Naar aanleiding van de enquête vinden drie gespreksronden 

plaats met pleegouders.  

Sindsdien is de informatievoorziening over het scholingsaanbod en de aanmelding vereenvoudigd. Daarnaast is het pleegge-

zinbegeleidingsplan geïntegreerd in de jaarlijkse veiligheidslijst. Hierdoor krijgt het plan meer betekenis en bevat het prakti-

sche handvatten voor de begeleidingsgesprekken. Ook wordt financiële informatie gedeeld met pleegzorgbegeleiders zodat 

zij beter financiële vragen van pleegouders kunnen beantwoorden. Daarnaast wordt aan pleegouders de training Seksualiteit 

aangeboden waardoor zij beter inzicht krijgen in een normale seksuele ontwikkeling van het kind en hoe ze kunnen omgaan 

met een kind dat seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. 

 Vakkundig begeleiden pleegouders   

Een keer in de twee jaar organiseert De Rading 
een feestelijke bijeenkomst voor alle pleeggezin-
nen. Dit jaar voor de tweede maal in Dierenpark 
Amersfoort. Pleeggezinnen ontmoeten er elkaar, 
pleegouders volgen een Faalfitness-workshop en 
de kinderen worden vermaakt met schmink en 
een ballonnenclown. Voor deze editie worden 
592 toegangskaartjes aangevraagd. Het weer valt 
een beetje tegen, maar de sfeer zit er desondanks 
goed in! 

“Wij hebben erg genoten. Het was goed 

geregeld met leuke activiteiten voor de 

kinderen. Complimenten!”   

Pleegmoeder Margreet 

Landelijke methodiek ‘Pleegzorg begeleiden is een vak’ 

Sinds 1 januari 2019 werken we met de methodiek Pleegzorg begeleiden is een vak. Deze methodiek is ontwikkeld door 
het NJI, PI Research en een aantal pleegzorgaanbieders. Met het oog op de complexiteit van het vak pleegzorgbegelei-
ding en de transformatie van zorg, is een uniforme methodiekhandleiding (in vijf fasen) met concrete handvatten van 
groot belang. Zo worden de continuïteit en effectiviteit van plaatsingen vergroot.   

De methodiek heeft als doel dat rondom het pleegkind een gezamenlijke wereld ontstaat die samenwerkt in het belang 
van het kind. Hierin heeft de pleegzorgbegeleider een belangrijke functie. Uitgangspunt van de methodiek is dat binnen 
een half jaar (maximaal 1 jaar) een opvoedbesluit genomen wordt. De door De Rading ontwikkelde methodiek 2thepoint 
vormt  hier een waardevolle toevoeging op.   

De pleegzorgmethodiek staat standaard op de agenda in zowel casusbesprekingen als teamoverleg.  
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Regionale samenwerking   

Vanuit de praktijk 

Frank Lips werkt dit jaar in Extr@team Zuilen. Een pilot van de gemeente Utrecht waar specialistische jeugdzorg buurtgericht 
wordt ingezet. Frank is vanuit dit team samen met pleegzorgbegeleider Leontine de Wit intensief betrokken bij twee broer-
tjes. De jongens wonen in een pleeggezin. De grootste zorg gaat uit naar de oudste van de twee. Hij heeft een ontwikkelings-
achterstand en uit handelingsgerichte diagnostiek blijkt dat sprake is van een onverwerkt trauma. Het jongere broertje is 
daarentegen superslim. Hij weet minder van wat er thuis speelt en heeft daardoor zijn eigen aanpak nodig. De zorg voor deze 
twee compleet verschillende jongens met alles wat rondom hen speelt, is zwaar voor hun pleegouders.  

Terwijl Frank de oudste jongen via WriteJunior behandelt, krijgt zijn moeder haar eigen hulpverleningstraject. Ze woont in 
dezelfde wijk en krijgt hulp vanuit Lokalis dat nauw verbonden is met het Extr@team. De lijnen tussen alle betrokken hulp-
verleners zijn kort. Hierdoor kunnen praktische zaken snel worden afgestemd, hulpvragen met elkaar in verband worden 
gebracht, en professionals sneller iets bij elkaar toetsen. Doordat Frank vanuit het Extr@team bevoegd is om in te zetten wat 
nodig is en geen sprake is van aparte (administratieve) trajecten, kan hij ook contact leggen met de opa en een gepensio-
neerde juf. Allebei betekenen zij veel voor de oudste jongen.  

Iedere hulpverlener die bij dit gezin betrokken is, werkt vanuit dezelfde visie: zorgen dat de jongens, hun moeder en pleeg-
ouders samen verder kunnen en de broertjes zich blijven ontwikkelen in hun eigen vertrouwde omgeving Zuilen!  

Nieuwe netwerkorganisatie KOOS Utrecht 
Het zorglandschap in Utrecht Stad wordt sterk vereenvoudigd in 2020. De gemeente gaat van 80 jeugdzorgorganisaties 
naar twee netwerkorganisaties. De Rading gaat samen met Altrecht, De Opvoedpoli, Reinaerde en Youké de samenwer-
king aan via KOOS Utrecht om aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van de stad te bieden. KOOS 
werkt vanuit BASEcamps in de wijken Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest. BASE staat voor Buurtgerich-
te, Ambulante, Specialistische Expertise. Iedere initiatiefnemende organisatie voorziet de BASEcamps van goed gekwali-
ficeerde jeugdhulpverleners. Hierdoor ontstaat een mix van expertise toegespitst op wat de kinderen en gezinnen in die 
specifieke wijk nodig hebben.  

Vanuit de gemeenschappelijk visie van positieve gezondheid kijkt KOOS naar de huidige en toekomstige vraagstukken 
van kinderen en gezinnen in Utrecht. Vanuit het gezamenlijke netwerk worden informatie, middelen, activiteiten en 
competenties samengebracht en wordt aangesloten op de dagelijkse belevingswereld van het kind en het gezin.  

Naast de vijf initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde hulpver-
leners. Dit speelveld vormt de basis waarlangs KOOS haar ambities realiseert. KOOS sluit aan bij wat er al in de wijk is en 
is altijd aanvullend op het buurtteam of de basiszorg.  
Zo werkt de KOOS-professional veelvuldig samen met onder- 
wijs, huisartsen, sociale buurtteams en andere partners.  

Breed Spectrum Amersfoort  

Ook in Amersfoort ontstaat een unieke samenwerking voor jeugdhulp: integrale, efficiënte, snelle én betaalbare lokale 
hulp op maat. Vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid gaan zeven zorgaanbieders en zeven gemeenten daarom 
begin 2019 een bijzonder partnerschap aan: Breed Spectrum Amersfoort.  

De gemeenten geven de aanbieders een vierjarig contract en het vertrouwen om 
passende hulp te leveren. Aanbieders zeggen hier vervolgens op toe dat zij alles in 
het werk stellen om effectieve en betaalbare hulp verlenen. Zij beoordelen wie de 
zorgvraag van de jeugdige en gezin het best kan oppakken. Ook besluiten zij welke 
combinatie van hulp van de verschillende aanbieders nodig is. Dit gebeurt door 
een team van gespecialiseerde triagisten, dat precies weet welke aanbieder de 
best passende hulp levert. De rust en zekerheid van de samenwerking zorgt dat 
alle tijd, geld en energie ten goede komt aan jeugdigen en hun ouders.  

 

http://www.koosutrecht.nl/
https://iph.nl/positieve-gezondheid/
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Een fleurig bedankje voor een collega van een cliënt met op het kaartje: 
 

“Ik ben van een kleine bloem, naar een grotere bloem,  

naar een nog grotere bloem gegroeid door De Rading."  

 

  
Nieuw team crisis/2thepoint 

De Rading heeft de ambitie om bij ieder pleegkind na een half jaar (en maximaal één jaar) duidelijkheid te hebben over 

waar het kind opgroeit. In dit traject wordt intensief onderzocht of ouders (met hulp) de ouderrol voor hun kind weer 

kunnen oppakken. Dit vraagt nauwe samenwerking met ouders en pleegouders. Binnen onze organisatie is voor dit doel 

de 2thepoint-methode ontwikkeld.  

Omdat wij toegevoegde waarde zien om bij iedere crisisplaatsing 

ook het 2thepoint-traject te starten, is de afdeling Crisis samenge-

voegd met het 2thepoint-team. Dit team is verantwoordelijk voor 

alle crisiszaken binnen Pleegzorg en de hierop volgende 2thepoint-

trajecten. Hierdoor wordt zo snel mogelijk het perspectief van een 

kind duidelijk. We hebben de ambitie om het perspectief van een 

kind in zeer korte tijd te bepalen. Een ontwikkeling die in lijn is met 

de transformatiedoelstelling van jeugdzorg binnen gemeenten.  

 Specialistische kennis pleegzorg 

‘Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit’ erkend door NJI 
Bij veel pleegzorgplaatsingen zijn ouders niet in staat hun kind het gevoel te geven dat het zich mag hechten aan pleeg-

ouders. Dat heeft veel invloed op de kans van slagen van een pleegzorgplaatsing. Onze interventie Ouderbegeleiding na 

een opvoedingsbesluit helpt ouders om de plaatsing van hun kind in een pleeggezin te verdragen. Doordat ouders hun 

verdriet verwerken en een nieuwe rol vinden in het leven van hun kind, is er meer acceptatie en vermindert het risico 

op vroegtijdige beëindiging van een pleeggezinplaatsing.  

 

Uit intern onderzoek blijkt dat: 

• Ouders met succes worden geholpen bij hun rouwproces en zich serieus genomen voelen. 

• Ouders hun ouderschap beter kunnen vormgeven in samenwerking met pleegouders. Dit is in het belang van zowel 
ouders als het kind. 

 

In 2019 erkent het NJI deze module en wordt het opgenomen 

in de databank erkende interventies. Deze databank helpt de 

kwaliteit en effectiviteit van interventies te versterken door 

deze te beschrijven, onderbouwen, onderzoeken en verder te 

ontwikkelen in de erkenningsprocedure. Daarnaast stimuleert 

de databank gemeenten en jeugdhulpaanbieders om erkende 

interventies in te zetten.  

https://rading.us9.list-manage.com/track/click?u=dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6&id=5f4c39411c&e=d42dfaf410
https://storage.googleapis.com/webroot_deradingwp_production/1/b31c8a26-ouderbegeleiding-folder-voor-ouders.pdf
https://storage.googleapis.com/webroot_deradingwp_production/1/b31c8a26-ouderbegeleiding-folder-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Ouderbegeleiding-na-een-opvoedingsbesluit
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   Ervaringsverhaal Meidenhulp  

‘Bij Fides voelde het 
gelijk goed en daarom 
wilde ik hier echt mijn 
best doen.’  
    Shanaz (17) 

 
Shanaz vertelt hoe het is om bij Fides Meidenhulp te wonen: een open behandelgroep voor meiden in een fijn en gezellig 
woonhuis in Houten.  
 

“Ik weet nog goed hoe het was toen ik voor ‘t eerst op Fides kwam. Eigenlijk was ik er alleen om m’n spullen te brengen. 
Maar de andere meiden waren thuis dus deden we al meteen een voorstelrondje.  
 

Fides geeft hoop op verbetering 
Door mijn problemen was het de vraag of ik naar Fides mocht of dat een gesloten groep beter was. Vóór Fides liep ik weg, 
sloot ik me af, werd ik heel erg boos, kreeg ik foute vriendjes en durfde ik niet te laten zien wat me dwarszat. Mijn ouders 
konden me daardoor niet helpen. Ik kreeg erge ruzie met ze en ik spijbelde veel. Ik werd zelfs onder toezicht geplaatst en in 
het buitenland behandeld. 
Maar, tijdens het kennismakingsgesprek bij Fides samen met mijn vader kreeg ik gelijk hoop. Ik voelde dat daar mijn leven 
écht beter kon worden. Mijn vader werd in dat gesprek nog wel boos waardoor ik bang werd dat het misschien niet door 
zou gaan. Gelukkig zagen de hulpverleners dat het voor hem net zo ingewikkeld was als voor mij en kwam het toch goed! 
 

Je bent er veilig en vrij 
Bij Fides leerde ik hoe ik het best met mijn problemen om kan gaan. Dingen die ik in de buitenwereld lastig vond, kon ik 
daar gewoon vrij en veilig oefenen. Iets wat op een gesloten groep niet had gekund.  
 

Fijn om met alleen meiden te zijn 
Het was fijn om met alleen meiden op de groep te wonen. Op school en in m’n sociale leven was er al genoeg om mee om 
te dealen. Zoals jongens. Meiden zijn toch gevoeliger waardoor ik me op Fides kwetsbaarder op durfde te stellen.  
 

Je komt er sterker en zelfverzekerder uit 
Ik vond het confronterend om te erkennen dat ik een probleem had. Maar, doordat Fides me meteen zo’n goed gevoel gaf, 
wilde ik er vol voor gaan om de behandeling te laten slagen. En dat is gelukt! Ook mijn vader is trots op wat ik heb bereikt 
en dat maakt mij extra blij. 
 

Aan andere meisjes die hulp nodig hebben, wil ik zeggen dat je het hulptraject bij Fides echt voor jezelf doet! Ik ben een stuk 
zelfverzekerder geworden, sta sterker in mijn schoenen en weet wat ik wil. Mocht ik even niet goed in m’n vel zitten, dan 
praat ik er nu over in plaats van mezelf af te sluiten. En dat niet alleen. Fides leerde me ook om beter voor mezelf te zorgen, 
me niet te laten meesleuren in de verhalen van anderen en dat ik mijzelf altijd op de eerste plaats mag zetten.”  
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Hopelijk heeft u met dit Jaarbeeld een goede indruk gekregen van de ontwikkelingen 

in 2019. Het volledige jaarverslag is vanaf 1 juni 2020 te raadplegen op www.rading.nl. 

 

 

Heeft u vragen over of suggesties voor dit Jaarbeeld? Laat het per e-mail weten via  

communicatie@rading.nl. 

 

 

 

Bekijk onze digitale InterventieWijzer. Daarin vindt u alles over doelgroepen, werkwijze, 

expertisegebieden, behandelvormen en specialistische (gezins)interventies.  Wilt u een 

cliënt aanmelden of consult aanvragen? Neem dan rechtstreeks contact op met het 

Frontoffice via 088 - 505 84 00.  

 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp 
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562  AB | 030 - 272 43 53 
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812  GV | 030 - 272 43 53   
 

info@rading.nl | www.rading.nl

 

mailto:communicatie@rading.nl?subject=Jaarbeeld%202019
http://publicaties.rading.nl/interventiewijzer-de-rading

