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‘Als een fabrikant een product wil evalueren, gaat hij niet naar de maker ervan.

VOORWOORD

Hij gaat naar de gebruiker en vraagt aan hem hoe gebruiksvriendelijk het is,

Als ik je dragen kon,
over je angst en pijn heen
dan droeg ik je.

wat wel en wat juist niet werkt. Dat schort er aan binnen de pleegzorg en is
mijn motivatie om mijn stem te laten horen!’

Als ik een woord kon spreken
als antwoord op je vragen
over geluk en liefhebben
over leven en dood
dan sprak ik met je.
Als ik beter kon maken
wat er omgaat in je hart
aan zielenpijn, dan genas ik je.
Maar ik ben net als jij, niet sterk
heb geen antwoord op alle
levensvragen.
Ik ben alleen een vriend
die met je mee wil lopen
naast je wil gaan en zegt:
hier, hier is mijn hand!

‘Als ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg
hebben we écht iets toe te voegen’
De toon van het gesprek is gezet. Tegenover mij

wijk en de samenleving meer op elkaar betrokken

zit Miko Serko, een gedreven 28-jarige die vanaf

is, doen zich meer kansen voor een netwerkplaat-

zijn derde tot achttiende levensjaar in pleeg-

sing voor. Een kind hoeft dan niet helemaal uit

gezinnen heeft gewoond en nu actief betrokken

zijn eigen omgeving weg, gescheiden van alles

is bij JongWijs, een landelijk jongerennetwerk in

wat hem vormt en heeft gevormd. Ik denk dat het

de jeugdzorg (zie kader).

zoeken naar je identiteit op latere leeftijd minder

Uit: Medemens2, een gedicht van
Renske de Moes
In deze Rudolphkrant staat het
thema ‘Verbinding met de jeugdzorg’
centraal. We laten u graag enkele
inspirerende verbindingen met
jongeren, gezinshuisouders, kerken
en bedrijven zien. Wilt u reageren
of heeft u vragen naar aanleiding
van de artikelen? Mail naar
info@rudolphstichting.nl.

intens kan zijn. Natuurlijk heeft zo’n kind heel wat

Verbinding met een pleeggezin

meegemaakt waar het later tegen aan zal lopen,

JongWijs is een groep van twaalf

Het thema ‘verbinding met de omgeving’ is, zowel

maar je hoeft dan niet meer zo sterk op zoek

jongeren met ervaring in een pleeg-

vanuit Miko’s eigen ervaring in de pleegzorg als

naar je roots, naar waar je vandaan komt.’

gezin of gezinshuis. Zij vormen een

vanuit zijn rol binnen JongWijs, een belangrijk

landelijk jongerennetwerk dat

topic voor hem. ‘Met name in het eerste pleeggezin De roep om een sterkere civil society – burgers

gevraagd en ongevraagd advies

waar ik woonde, was er niet veel contact met het

die naar elkaar omzien – klinkt in Nederland

geeft aan Alliantie Kind in Gezin en

netwerk van de pleegouders. Enerzijds heeft me

meer en meer. Ook binnen de jeugdzorg. ‘Ik vind

de (jeugd-)zorgorganisaties die parti-

dat gemaakt tot een zelfredzaam en eigengereid

het heel positief dat de maatschappij steeds

ciperen in deze Alliantie. JongWijs

persoon. Aan de andere kant had ik, juist toen ik

meer gaat inzien dat het gebrek aan community,

wordt mede gefinancierd en onder-

op zoek was naar mijn identiteit, er profijt van

aan saamhorigheid ons gaat opbreken. Maar in

steund door de Rudolphstichting.

kunnen hebben dat er mensen waren die mij

de verbinding met jeugdzorg, moet altijd het

De Rudolphstichting vindt het belang-

antwoorden konden geven op vragen als: ‘wie ben

belang van het kind voorop staan en de vraag

rijk dat de projecten en plannen die

ik, waar kom ik vandaan en waar hoor ik bij?’.’

worden gesteld wie er nu echt het meest bij

worden bedacht om de zorg voor

gediend is. De menselijke belangen moeten niet

jeugd in Nederland te verbeteren,

worden overschreden!’

ook daadwerkelijk van toegevoegde

Miko ziet wat dat betreft een positieve kant aan
de ontwikkelingen in de jeugdzorg: ‘Doordat de
hulpverlening zich weer terug verplaatst naar de

waarde zijn voor de kinderen en

Lees verder op pagina 2

jongeren voor wie de hulp is.
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Verbinding met een organisatie
De twaalf jongeren van JongWijs komen
nu een jaar lang geregeld bij elkaar.
Zowel voor inhoudelijke bijeenkomsten
als voor gezellige ontmoetingen om elkaar
beter te leren kennen. Eén ding valt Miko
sterk op in de gesprekken die de jongeren
voeren: ‘Ik benal zo’n tien jaar op nationaal
en internationaal vlak actief geweest in
jongerengroepen. Wat mij raakt is dat de
boodschap van jongeren eigenlijk nog steeds
dezelfde is. De stem van de kinderen en
jongeren wordt nog onvoldoende gehoord.
Wij zijn dus echt nodig!’
Miko ervaart echter dat de stem van de
jongeren een steeds onmisbaardere plek
inneemt: ‘Ik vind het heel mooi om te zien
dat juist nu er heel veel veranderd in de
jeugdzorg, er ook aandacht is voor het

Betekenis van een bedrijf
voor gezinshuizen

verhaal van ervaringsdeskundigen. Zowel
bij de professionals als bij de politici.
Ik hoop dat zoveel mogelijk gemeenten

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke

lokale ervaringsdeskundigen een plek

verantwoordelijkheid. Daarom geven zij iets van hun organisatie

geven in de beleidsvorming en beleids-

terug aan de samenleving. Door bijvoorbeeld een vast percentage

voering. Jongeren staan er om op te
springen om gehoord te worden! Ik heb
veel jongeren meegemaakt die hun mondje

van de omzet te doneren aan goede doelen, een project te sponsoren
of vrijwilligerswerk door medewerkers te stimuleren.

klaar hebben en constructief mee willen.
De manier van communiceren is misschien

Klusdag

niet altijd even tactisch, omdat zij vanuit

De Rudolphstichting krijgt regelmatig de

het gevoel dat de teamactiviteit nut en

hun emotie reageren, maar de kernpunten

vraag van een bedrijf of zij een dag lang met

verdieping had, het creëerde een gevoel

kunnen zij echt goed bloot leggen.’

een team kunnen klussen in bijvoorbeeld

van trots en voldoening.”

de gezinshuizen of op de Kinderboerderij
in Jeugddorp De Glind. De afgelopen jaren

Sponsoring middels producten

hebben teams van organisaties als BP,

Een andere wijze van betrokkenheid bij het

Vitae en ASR van 20, maar ook van wel

jeugddorp en gezinshuizen, is de bijdrage

300 personen met elkaar de handen uit

van Liliane BV. Deze organisatie produceert

de mouwen gestoken en klussen geklaard

duurzame poppenvilla’s en verspreidt deze,

waar gezinshuisouders zelf niet aan toe

in samenwerking met de Rudolphstichting,

kwamen.

onder gezinshuizen in heel Nederland.

Fiona van ’t Hullenaar, directeur Business

Ook in het project Schateiland droegen

Support ASR, vertelt daarover: “In 2011

bedrijven uit de regio van het jeugddorp

ging de afdeling Business Support van ASR

praktisch bij aan het vernieuwen en

voor het eerst naar Jeugddorp De Glind.

renoveren van het speeleiland.

We wilden meer nut en zingeving aan de
jaarlijkse teamactiviteit meegeven en
afdeling was deze aanpak geslaagd, omdat

Wat zijn de mogelijkheden
voor uw organisatie?

er enorm veel variëteit in de activiteiten zat.

Verkennen wat de mogelijkheden

De medewerkers kwamen écht in contact

zijn voor uw organisatie?

met elkaar, met medewerkers van andere

Neem gerust contact met ons op.

De jongeren van JongWijs hebben hoge

teams en met de bewoners van De Glind.

Bel naar (0342) 45 90 10 of kijk op

ambities als landelijk netwerk.

Onze medewerkers hadden heel sterk

www.rudolphstichting.nl/doe-mee/bedrijven

kwamen uit bij De Glind. Voor ASR en mijn
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Column
In het kader van Kerk in Actie Interactief heeft de Protestantse
Gemeente van Hattem zich verbonden met de Rudolphstichting.
Uit mijn onderzoek naar sociale en profes-

Jongeren ontmoeten jongeren

sionele netwerken van gezinshuizen blijkt
dat gezinshuisouders veel verbindingen
hebben met de buurt. Zij hebben er baat

In het kerkelijk seizoen ’12/’13 kreeg dat in het bijzonder vorm door de contacten

bij, omdat de buurt een belangrijke functie

die ontstonden tussen jongeren in het Jeugddorp en jongeren uit de kerkelijke

vervult voor het gezinshuis. U moet dan

gemeente van Hattem. Na het bijwonen van een jeugddienst door de Glindse jongeren,

denken aan praktische en emotionele

werden gezamenlijk de plannen voor de feestelijke opening van het Schateiland

ondersteuning, maar ook steun bij het

(speeleiland in het jeugddorp) gesmeed. Enkele reacties:

opvoeden van de kinderen. Voor uithuisgeplaatste kinderen is het van groot belang

Renate: ‘Het leuke in dit project vond ik de samenwerking met alle jongeren en begeleiders.

om verbinding te hebben met het ‘gewone

De jongeren uit Hattem waren leuk aanwezig en konden het goed met iedereen vinden.’

leven’, dat wil zeggen met mensen (in de

Duncan: ‘Het contact met de mensen uit Hattem vond ik top gegaan. We hadden één

buurt). De opvoeding wordt voor een groot

contactpersoon en dat was Romano. Ik denk dat Romano het contact goed heeft gedaan.

deel gerealiseerd in deze verbindingen.

Ik vond dat ze erg enthousiast waren over het Schateiland, je kon zien dat iedereen ons
wilde helpen die dag. We hebben ze bedankt. Ik vond het een top dag.’

Maar heeft de buurt – of breder – de
samenleving andersom ook baat bij een
verbinding met gezinshuizen? Ik zie drie
mogelijke ‘functies’. Gezinshuisouders
kunnen een voorbeeldfunctie hebben voor
andere ouders, omdat zij een zeer bewuste
opvoedingsstijl (moeten) hebben. Verder
kunnen zij andere ouders en vrijwilligers in
de buurt praktische handvatten geven voor
de omgang en opvoeding van kinderen die
(lichte) problemen hebben. En als derde,
gezinshuisouders kunnen een bijdrage
leveren aan het opvoedingsklimaat in de
buurt: co-ouderschap met gezinnen die
(tijdelijk) extra ondersteuning nodig
hebben en het bieden van (tijdelijke)

De feestelijke opening van het Schateiland werd een succes. De eerste jongeren steken
over naar het Schateiland.

opvang voor kinderen uit bijvoorbeeld
multiprobleem gezinnen in de buurt.
Op dit moment is de betekenis voor de

Weetjes over Jeugddorp De Glind

samenleving nog zeer bescheiden, omdat
er nog weinig gezinshuizen zijn. De voorwaarden om aan betekenis te winnen zijn

• In het ArbeidsTrainingsCentrum

echter gunstig. De groeiende belangstel-

waarvan ongeveer de helft (300) in

De Glind (ATC) participeren zo’n

ling voor gezinshuizen met de nadruk op

de leeftijd tot 20 jaar.

20 – 25 jongeren op jaarbasis in

het ‘herstel van het gewone leven’, de

leerwerktrajecten bij verschillende

fysieke en sociale nabijheid in de buurt en

Glindse bedrijven.

het feit dat de gezinshuisouders deel uit

• Het jeugddorp heeft 650 inwoners,

• In De Glind wonen: 120 kinderen met

maken van de lokale gemeenschap, zullen

een kinderbeschermingsmaatregel
(jeugdzorg), 20 kinderen met een

• Jaarlijks zetten zich veel vrijwilligers

verstandelijke/ lichamelijke beperking

in voor het jeugddorp. Gemiddeld

(AWBZ) en 10 alleenstaande minder-

zo’n 100 fte.

jarige asielzoekers.

voor de samenleving doen toenemen.
Jan Willem de Zeeuw

De Rudolphstichting is eigenaar van grond
• In De Wijde Mantel zijn 6 gezins-

de bredere betekenis van gezinshuizen

Kwartiermaker Netwerken Gezinsvormen

en gebouwen in het dorp. En heeft daardoor

woningen en 6 zorgappartementen

ruimte om vernieuwende projecten te

en een gemeenschappelijke ruimte

starten. Verder dragen wij in De Glind bij

voor gezinnen met een ernstig, meer-

aan voorzieningen als het zwembad, de

voudige handicap.

kinderboerderij en het dorpscentrum.

Zeeuw, J.W. de. ‘Het gewone leven
georganiseerd. De betekenis van sociale
en professionele netwerken voor
gezinshuisouders.’ Thesis LESI, Utrecht, 2013.
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Wilt u bijdragen aan het werk
voor uithuisgeplaatste jeugd?

Colofon

Rudolphlaan 2
3794 MZ De Glind

Maak uw donatie over op

Fotografie: Rudolphstichtichting, Danny Santing

T (0342) 45 90 10

rekeningnummer 150002297.

Vormgeving: Ontwerpgroep Lâle

F (0342) 45 90 19

Eventueel o.v.v. de projectnaam.

Druk: Drukkerij De Bunschoter

Redactie: Annemarie van der Velde

info@rudolphstichting.nl
www.rudolphstichting.nl

De Rudolphkrant wordt twee keer per jaar

KvK 40 11 92 17

toegezonden aan diaconieën van de PKN,

IBAN NL60RABO0150002297

donateurs en relaties. Oplage 3.500.

Nieuws van de Rudolphstichting

Trotse ATC-leerlingen met hun diploma.

Eerste leerlingen ATC De Glind geslaagd!
De eerste zeven leerlingen die deelnamen

vak- en werknemersvaardigheden die ze

Keurmerk voor gezinshuizen
De afgelopen twee jaar werkte de

aan de pilotfase van ArbeidsTraningsCentrum in de praktijk geleerd hebben. Enkele

Rudolphstichting aan het ontwikkelen

(ATC) De Glind, hebben een MBO-assistent

jongeren hebben, via jobcoaching, een

van een keurmerk voor gezinshuizen.

(AKA) diploma of certificaat ontvangen.

arbeidscontract gekregen. Nu de proef met

Om het keurmerk te krijgen, moeten

in totaal vijftien deelnemers is geslaagd,

gezinshuisouders de aanpak en de

Het is voor deze jongeren het eerste

wordt het ATC De Glind de komende twee

organisatie van het gezinshuis duidelijk

onderwijsdiploma wat ze behaalden en

jaar verder ontwikkeld. De Rudolphstichting

op papier hebben staan. Dit wordt

daarmee een belangrijke stap naast de

draagt daar financieel aan bij.

beoordeeld door een deskundige.
Daarnaast spreekt een tweede externe
met onder andere de eigen en opgenomen

Wij komen bij u langs…

kinderen en hun ouders, en moet op
Regelmatig krijgen wij een verzoek voor

werk van de Rudolphstichting? Of wilt u

basis hiervan het gezinshuis beoordelen

een presentatie tijdens een bijeenkomst

meer weten over de ontwikkelingen in de

met een voldoende.

van een kerk of van bijvoorbeeld een rotary.

zorg voor jeugd en hoe de Rudolphstichting

Een gezinshuis dat het Keurmerk

Wij gaan graag op deze aanvragen in, om te

daar op in speelt? Nodig ons dan eens uit

Gezinshuizen draagt, laat heel bewust

delen wat de Rudolphstichting vanuit jeugd-

voor een presentatie! Wij komen graag langs.

buitenstaanders meekijken in de aanpak.
Zo’n gezinshuis laat zien dat zij het

dorp De Glind, dankzij uw hulp, doet voor
uithuisgeplaatste kinderen in Nederland.

Neem contact op met Annemarie van der

belangrijk vindt om de kinderen die in

Wilt u na jarenlang collecteren uw diaconie

Velde. Bel met 0342 – 45 90 10 of mail naar

hun gezinshuis wonen goede zorg en

of uw gemeente eens informeren over het

a.vandervelde@rudolphstichting.nl.

begeleiding te geven. Dat is de reden
waarom de Rudolphstichting tijd en geld

Gerenoveerde Schateiland met gejuich geopend

heeft geïnvesteerd om dit Keurmerk
mogelijk te maken.

De jongerenraad van jeugddorp De Glind

de keuzes en de uitvoering van de plannen.

was nauw betrokken bij opknappen van

In juni 2013 is het vernieuwde Schateiland

Ga voor meer informatie over het Keurmerk

een belangrijke speelplek in het dorp: het

alvast geopend, in het najaar worden de

naar www.keurmerkgezinshuizen.nl.

Schateiland. Zij hadden het voortouw in

laatste werkzaamheden afgerond. Met veel

het bedenken van het eindresultaat, gingen

gejuich gingen de eerste kinderen met het

mee naar sponsoren en hielpen met

pontje over naar het eiland. Dank aan alle

Alle actuele projecten vindt u online

klusdagen van bedrijven. Volwassenen

kerken en bedrijven die bijdroegen aan

op www.rudolphstichting.nl/projecten.

begeleidden de jongeren in het maken van

het prachtige eindresultaat!

