Wensenlijst
1 Wij wensen…

dat zo min mogelijk kinderen in leefgroepen
worden opgevangen.

Dag van het Vergeten Kind
4 februari 2012

4 Wij wensen…

dat kinderen niet langer dan 4 weken in een
crisisopvang verblijven.

Wij vinden het belangrijk dat als een kind uit huis moet worden geplaatst, het kind

Wij vinden het belangrijk dat er vanuit de overheid meer aandacht komt voor

zo snel mogelijk in een gezinssituatie wordt opgevangen. Dat moet de eerste keus

het werven van pleeggezinnen voor kinderen met een zwaardere problematiek.

zijn bij uithuisplaatsing, met name voor het jonge kind. Daarom onze wens dat het

En dat er meer aandacht komt voor het opzetten van meer gezinshuizen en

aantal pleegouders, gezinshuizen of gezinsvervangende structuren, waarbij hoge

gezinsvervangende opvang (wens 1). Hierdoor zullen de wachttijden verminderen/

eisen gesteld worden aan de kwaliteiten en vaardigheden van de gezinsouders,

verdwijnen. En kan een kind daadwerkelijk binnen 4 weken geplaatst worden

sneller wordt uitgebreid. Opvang in gezinsverband staat het dichtst bij de natuur-

in een geschikte vervolgopvang. De Wet op de jeugdzorg schrijft voor dat een

lijke situatie. De opvang van kinderen in residentiële instellingen met grote leef-

crisisopvang van een kind zonder jeugdzorgindicatie maximaal 4 weken mag

groepen is pedagogisch gezien niet optimaal en een relatief dure oplossing. We

duren. Maar op dit moment is er binnen 4 weken zelden een geschikte vervolgplek

realiseren ons echter dat het altijd nodig zal zijn om een aantal leefgroepen in

voor een kind. In de huidige situatie duurt de doorplaatsing vaak vele maanden.

stand te houden. Omdat er kinderen zijn met een zodanig stevig gevulde rugzak,

Hierdoor wordt een kind tussentijds in een andere opvang geplaatst. Terwijl

dat zij niet plaatsbaar zijn binnen een pleeggezin of gezinsvervangende opvang.

bekend is dat iedere doorplaatsing een risico vormt voor de ontwikkeling van
het kind. Bovendien is de crisisopvang niet altijd ingericht op vroegdiagnose en

2 Wij wensen…

dat kinderen in alle opvangcentra kunnen spelen,
sporten en ontspannen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de opvang een zo normaal mogelijk leven
leiden, met een dagbesteding die past bij hun leeftijd. Zodat ze niet geïsoleerd
raken en de stressvolle situatie waar ze vandaan komen even kunnen vergeten.

behandeling. Het onbedoeld langer verblijven in de crisisopvang, zonder dat het
kind uitgebreid wordt gediagnosticeerd, kan dus de behandeling van stoornissen
en trauma’s negatief beïnvloeden.

5 Wij wensen…
dat alle kinderen in de vrouwenopvang
specialistische hulp krijgen.

En ze gewoon weer kind kunnen zijn. De periode dat een kind in de opvang verblijft,
is van te voren niet bekend. Dat wisselt per situatie en soort instelling. Voor kinderen

Wij vinden het belangrijk dat bij kinderen de gevolgen van hun negatieve

in de opvang is het dan ook moeilijk om tijdens hun verblijf lid te worden van een

ervaringen met huiselijk geweld zo vroeg mogelijk onderkend worden en voor

sportclub, naar muziekles te gaan, te leren zwemmen, fietsen of dansen. Een sport-

hen passende hulp ingezet wordt. Met het oog op het stoppen en voorkomen

en vrijetijdsbudget voor de kinderen die tijdelijk in de opvang verblijven, is daarom

van herhaling van huiselijk geweld, waaronder ook kindermishandeling, is

pure noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan een flexibel zwemabonnement, tijdelijke

systeemgerichte hulp noodzakelijk. De aansluiting op specialistische hulp is nu

abonnementen op fitnessclubs en andere mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding

niet of nauwelijks beschikbaar. En dat verdient aandacht, want de meeste kinderen

op tijdelijke basis.

in de vrouwenopvang zijn slachtoffer of getuige geweest van huiselijk geweld. Bij
zeker een tiende van de kinderen is sprake van mishandeling (fysieke/psychische

3 Wij wensen…

dat er geen gezinnen met kinderen of alleenstaande
kinderen in de daklozenopvang verblijven.

mishandeling of seksueel misbruik). De kinderen maken voor hun komst naar de
vrouwenopvang gemiddeld zeven traumatische gebeurtenissen mee. Voorbeelden
daarvan zijn: het zien dat een ouder in elkaar geslagen wordt, het kort en klein
slaan van huisraad, zich verstoppen voor geweld in huis en het zien dat een ouder
gearresteerd wordt. Voor kinderen is het net zo schadelijk om getuige te zijn van
geweld tussen ouders, als om zelf het slachtoffer te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen die met moeder en/of vader mee komen
naar de daklozenopvang niet in aanraking komen met volwassenen met een
multi-problematiek. Voor deze kinderen moet er een aparte, kindvriendelijke
opvang zijn die fysiek gescheiden is van de daklozenopvang en waar ze passende
hulp en begeleiding krijgen. Dat is nu vaak niet zo geregeld. Kinderen die in de
daklozenopvang verblijven, leven samen met volwassen daklozen die vaak een
verslavings- of psychiatrische problematiek hebben.

Met de medewerking van zorgverleners uit diverse opvangcentra en de onderstaande brancheorganisaties:

