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Voorwoord

In 2015 voelden we de nood om ons takenpakket onder de loep te
nemen en op zoek te gaan naar de kern van onze opdracht. Niet
onbelangrijk, want Steunpunt Adoptie heeft een erg gevarieerd takenpakket en wordt hoe langer hoe meer geconfronteerd met grote verwachtingen. Professionele partners willen kennisoverdracht
– Steunpunt Adoptie als expertisecentrum – , kandidaat-adoptieouders verwachten veel van de verplichte infosessie en dito
voorbereiding en geadopteerden en adoptieouders verlangen een
uitgebreider aanbod nazorg.

vormgeving: ontwerp-stoep.tumblr.com

Vorig jaar hebben we in die optiek sterk ingezet op de uitbouw van
een laagdrempelig nazorgaanbod. Uit voorliggend jaarverslag
kunnen we besluiten dat onze inspanningen werden beloond.
Dubbel zoveel adoptieouders en geadopteerden vonden immers
hun weg naar Steunpunt Adoptie voor individuele nazorg. Ook
heel wat adoptieouders, geadopteerden en enkele geboorteouders
vonden hun gading in onze nazorgactiviteiten in groep zoals de
A-teensdag, Stevige Start, Roots ver gezocht, Oudercursus voor
pubers volgens Nieuwe Autoriteit, enz…
Sinds de opstart van Steunpunt Adoptie in 2013 heeft de organisatie nog maar zelden een stabiele omgeving gekend. Ook 2015 was
immers omwille van het samenvoegen van de binnenlandse en de
interlandelijke adoptieprocedure een woelig jaar op beleidsniveau.
Voor Steunpunt Adoptie betekent dit vanaf 2016 een uitbreiding
van de opdracht zonder extra middelen. Naast de infosessie en
voorbereiding voor kandidaat-adoptieouders interlandelijke
adoptie, zal het Steunpunt die taak voortaan ook opnemen voor
de binnenlandse kandidaat-adoptieouders van gekende en niet
gekende kinderen.
Omwille van bovenvermelde beleidswijziging zal Steunpunt Adoptie
in 2016 dubbel zoveel tijd moeten investeren in het voortraject
voor kandidaat-adoptieouders.
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Voorwoord

De doelgroepen blijven daarentegen sterk vragende partij voor
een ruimer nazorgaanbod. Deze moeilijke evenwichtsoefeningen
zal ons er echter niet van weerhouden om op elke nazorgvraag
een passend antwoord te formuleren. In het op stapel staande
nieuw nazorgbeleid voor de hele sector willen we trouwens sterk
inspelen op de noden van de adoptieouders, geadopteerden en
geboorteouders.
We vonden het niet alleen belangrijk om terug te blikken terug op
2015 maar minstens even noodzakelijk om ook vooruit te kijken
naar 2016. Ik nodig je uit om een kijkje te nemen op onze website,
FB-pagina en nieuwsbrief waar u ons aanbod kan terugvinden.
Ik hoop u in 2016 vooral te mogen ontmoeten op één van de vele
activiteiten van het steunpunt Adoptie.
— Inge Demol

Directeur Steunpunt Adoptie
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1. Voor wie?

Betrokkenheid

We zijn alert voor wat er leeft bij adoptiebetrokkenen en wat er
beweegt in het adoptielandschap.
Het welzijn van adoptiekinderen /geadopteerden en hun gezin
staat steeds centraal.
Hun stem is belangrijk.

(adoptieouder)

1. VOOR WIE?
Voor Steunpunt Adoptie was 2015 het jaar van de ontmoeting, van het verstevigen van bestaande relaties en het
smeden van nieuwe banden. Waar we de voorbije 2 jaar, als
gevolg van de fusie en het nieuw decreet voor interlandelijke
adoptie, veel intern werk te verrichten hadden, konden we
in 2015 volop de beweging naar buiten maken. We timmerden (en timmeren naarstig verder) aan een toegankelijke,
betrokken en deskundige weg voor geadopteerden, (kandidaat-) adoptieouders, geboorteouders, professionals, vrijwilligers, studenten en andere geïnteresseerden. De cijfers
tonen aan dat meer en meer mensen die weg vinden. Daar
zijn wel heel blij om.

Voor wie?

“Mijn zoon voelt zich niet meer goed in zijn vel. Hij doet
alles om erbij te horen, jammer genoeg bij de verkeerde
groep. Ik weet niet meer hoe ik hem kan bereiken.”

“We willen aan een kind een warme thuis bieden. Is
adoptie iets voor mij?” (kandidaat-adoptieouder)
“Spannend. Binnenkort mogen we afreizen naar
China om ons dochtertje op te halen. Ik ben een beetje
zenuwachtig voor de ontmoeting. Hoe kunnen we onze
omgeving een beetje voorbereiden? Moet ze al snel naar
school?” (kandidaat-adoptieouder)

Kandidaat-adoptieouders ontmoeten we vooral in de informatiesessies en tijdens de voorbereidingen. We wandelen
een stukje mee op hun weg in hun keuzeproces betreffende
óf en voor welk(e) kind(eren) ze een warme thuis kunnen
bieden.
Adoptieouders en hun naaste omgeving kunnen nog vóór
hun afreis naar hun kindje op onze EHBA-avonden (Eerste
Hechting bij Adoptie) terecht. Nadien horen, zien of lezen
we ze terug in onze nazorg. Wij bieden hen ondersteuning in
groep of individueel.

“Denk je dat mijn mama in India mij vergeten is?”
(geadopteerde, 7 jaar)

Geadopteerden zien we vooral terug als ze (jong)-volwassen
zijn. Van hen ontvangen we vragen naar ontmoeting met
andere geadopteerden, vragen naar ondersteuning bij de
inzage van hun dossier, vragen naar gesprekken over waar
ze tegenaan lopen, moedige vragen om even stil te staan bij
hun adoptie en wat dat voor hen betekent. Het zijn praktische, relationele, emotionele en existentiële vragen.

“Ik kan er leren mee leven dat ik mijn kind heb afgestaan, maar het is heel moeilijk niet te weten of mijn
kind nog leeft of niet en of het gelukkig is”
(geboortemoeder die 30 jaar geleden afstand deed van een zoon)
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Van deze volwassenen horen we ook hoe moeilijk de tienerjaren soms verlopen zijn. Steunpunt Adoptie hoort dit ook
van ouders van geadopteerde tieners. Ook voor geadopteerde tieners, hoe moeilijk ze ook te bereiken zijn, willen we
15

“Ik zou zo graag hebben dat het goed met me gaat, ik
denk dat mijn adoptie een grote rol speelt in hoe ik me
nu voel. Kan je me helpen?” (geadopteerde, 25 jaar)

Geboorteouders kunnen bij ons terecht met hun verhaal.
We zien hen tijdens de panelavonden en de ontmoetingsmomenten met geadopteerden en adoptieouders en
brengen hen in contact met andere geboorteouders, als
ze dat wensen. Geboorteouders uit het buitenland met de
wens om in contact te komen met hun kind in België, kunnen ook op een nazorgmedewerker van Steunpunt Adoptie
rekenen als brugfiguur.
Professionals, zowel binnen de adoptiesector als daarbuiten,
vinden hun weg naar Steunpunt Adoptie. Daar zijn we heel
blij om. Hun vragen zijn tweeërlei: enerzijds komen (adoptie-) hulpverleners, leerkrachten en andere professionals tot
bij SA voor vormings- en coachingsvragen, anderzijds krijgen
we van hen ook specifieke nazorgvragen. De uitbouw van
een adoptiesensitief hulpverleningsnetwerk, het verstevigen
en opzetten van goede samenwerkingsverbanden, zien we
dan ook als een essentiële opdracht van SA.
Er beweegt veel in Vlaanderen. Kleine en grotere groepen
vrijwilligers verenigen zich om een aanbod te geven voor
en door geadopteerden/adoptieouders. De ontmoeting met
deze ongelooflijk geëngageerde mensen werkte heel inspirerend voor ons. Wij horen hun vraag naar ondersteuning,
die bij iedere groep anders is, en zoeken naar een gepast
antwoord op deze legitieme vraag.

“Voor ons eindwerk willen we graag een adoptiemedewerker interviewen. Kunnen we een afspraak maken?” (student)
Heel wat studenten zetten hun vragen op mail of vragen een
interview met een medewerker van het Steunpunt Adoptie.
Indien relevant, gaan we daar op in. Wij nodigen studenten
uit om zelf opzoekingswerk te doen en zo antwoorden te
vinden op hun vragen. Om hen hierbij te helpen, zorgt onze
‘studentenverantwoordelijke’ voor up-to-date lijsten van relevante adoptiegelinkte literatuur, films, websites,… Daarnaast
worden de veelgestelde vragen op onze website regelmatig
aangevuld.
16

Voor wie?

een aanbod geven op hun maat. Onze eerste A-teensdag,
een ontmoetingsdag voor geadopteerde tieners, was daarbij
een mooie opstart voor de uitbouw van onze tienerwerking.

“Ik zit vast in de therapie met Milan. Op school en thuis
escaleert de situatie. Ik wil graag samen zoeken hoe
adoptie bij Milan een rol speelt in zijn gedrag. Dan kan
ik hem misschien nog beter begeleiden” (therapeute van Milan)

“In onze voorziening hebben we verschillende geadopteerde jongeren. Enkelen onder hen hebben het heel
moeilijk en we weten niet goed hoe we met hen moeten
omgaan. De hechting is bij hen in het gezin ook helemaal fout gelopen.” (hulpverlener)

“Wij leiden een ontmoetingsgroep voor en door geadopteerden. Er bestaan nog andere groepen voor
geadopteerden. We zouden die eigenlijk wel willen leren
kennen. Zou Steunpunt Adoptie kunnen helpen in het
faciliteren van die contacten en een ontmoetingsmoment kunnen organiseren?” (vrijwilliger)
17

Respectvol

Elke vraag is legitiem en wordt zonder oordeel en discreet
behandeld.
Iedereen is expert van zijn eigen situatie. Samen zoeken we
naar passende antwoorden.

titel
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2.1. Informeren en voorbereiden op adoptie
Kandidaat-adoptieouders die de adoptieprocedure wilden
opstarten, volgden eerst de informatiesessie bij Steunpunt
Adoptie. We organiseerden dit jaar weer 4 infosessies, van 4
uur, in grote groepen van 80 à 120 personen afwisselend in
Gent of Brussel.

Wat?

2. WAT?

Steunpunt Adoptie organiseerde de infosessies in samenwerking met de drie interlandelijke adoptiediensten en VCA.
We informeerden over hoe kinderen wereldwijd ter adoptie
worden afgestaan, hoe groot deze groep kinderen is en
welke kinderen er naar Vlaanderen komen, welke andere
vormen van zorg er voor een kind zijn, zoals pleegzorg.
VCA had het over zelfstandige adoptie en de eigen werking.
Kandidaat-adoptieouders maakten tijdens de informatiesessie ook kennis met de coördinatoren van de drie interlandelijke adoptiediensten. Zij vertelden met welke herkomstlanden er werd samengewerkt en welke landen er in proef
waren. Ze pikten er een aantal landen uit met specifieke
voorwaarden voor kandidaat-adoptieouders of waar kinderen
met bijzondere ondersteuningsbehoeften naar Vlaanderen
kwamen. Kandidaat-adoptieouders konden na de infosessie
een geïnformeerde keuze maken over de voortzetting van
hun adoptieproject.
De tweede stap in de verplichte adoptieprocedure interlandelijke adoptie is de voorbereiding op adoptie. Alleen de
kandidaat-adoptieouders die de informatiesessie hebben
gevolgd, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op adoptie (24 uur).
Kandidaat-adoptiegezinnen, koppels of alleenstaanden, werden in kleine groep van 8 à 10 adressen, voorbereid in Gent
of Brussel. Hierbij maakten we gebruik van theoretische
kaders o.a. over de gehechtheidspiramide en verschillende
stadia in rouwverwerking. De theorie wordt afgewisseld met
oefeningen, bijvoorbeeld het opmaken van een careplan,
gebaseerd op een fictief kindprofiel en andere interactieve
werkvormen.
Twee vormingsavonden behoorden tot het niet- verplichte
voorbereidingsprogramma: de avond over medische zaken
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Het voorbereidingsprogramma ‘Intrafamiliale adoptie’ is
bedoeld voor kandidaat-adoptieouders die een kind willen
adopteren uit het buitenland waarmee ze (tot de derde
graad) verwant zijn. Deze voorbereiding duurde een dag en
gezien de diversiteit van de deelnemers in herkomst, brachten we deze voorbereiding in drie talen: Nederlands, Frans
en Engels.
2015 was ook het jaar waarin het falend instroombeheer 1
werd aangekaart in het Vlaams Parlement. Het gevolg hiervan was de hervorming van het instroombeheer, geleid door
het Vlaams Centrum voor Adoptie. De voorbereidingen, het
denkwerk en overlegmomenten hiervoor vonden plaats in
2015, de uitvoering van het vernieuwd instroombeheer wordt
gepland in 2016.
Met dit vernieuwende instroombeheer wil men de verwachtingen en sterktes van de ouders beter afstemmen op de
noden van de adoptabele kinderen. Niettegenstaande de
mogelijke positieve effecten voor adoptiekind en -ouder, legt
dit vernieuwd instroombeheer een extra druk op Steunpunt
Adoptie. Niet alleen zal Steunpunt Adoptie er vanaf 2016
een extra taak bij krijgen, namelijk de voorbereiding van
kandidaat-adoptieouders binnenlandse adoptie gekende
en niet-gekende kinderen, maar worden de informatiesessies en voorbereiding op adoptie ook uitgebreid. Vier grote
groepen infosessies maken plaats voor 36 kleine groepen,
1
Met de invoering van het instroombeheer wilde men er mee voor
zorgen dat een adoptie kan afgerond worden binnen een redelijke termijn na
het verkrijgen van een geschiktheidsvonnis.
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waarbij meer interactief kan gewerkt worden. Op die manier
hopen we dat de kandidaat-adoptieouders na de vernieuwde infosessie niet alleen zijn geïnformeerd, maar ook voor
zichzelf en als gezin kunnen inschatten hoe groot hun
draagkracht is en welke adoptiekinderen zij willen en kunnen
opnemen in hun gezin.

Wat?

verbonden aan adoptie, door Dr. Wojciechowski en de
panelavond waarbij 6 personen (2 geadopteerden, 2 geboorteouders en 2 adoptieouders) hun persoonlijk verhaal
vertelden. Deze avonden waren minstens even belangrijk als
onderdeel van het voorbereidingsprogramma, maar hadden
het praktisch nadeel dat ze slechts 1 keer per jaar georganiseerd werden. Kandidaat-adoptieouders zouden in geval
van verplicht karakter allen moeten wachten op het voorbereidingsattest tot na deze avonden. Deze avonden werden
in 2015 opengesteld voor iedereen die geïnteresseerd is in
het thema, waarbij het netwerk rondom het gezin ook meer
betrokken kan worden. Zo konden we ook andere doelgroepen, zoals geadopteerden en afstandsouders, bereiken.

Steunpunt adoptie overlegde met de diensten voor binnenlandse adoptie om expertise m.b.t. de extra’s bij binnenlandse adoptie te verwerven. Ook staken we ons licht op over de
grens om te kijken hoe onze Nederlandse collega’s kwaliteit
in hun werk brengen. We zijn op bezoek geweest bij FIOM,
Stichting Adoptievoorzieningen en UAI om ons zo goed mogelijk te informeren voor het opmaken van nieuwe voorbereidingsprogramma’s en het kwalitatief verder uitbouwen van
de nazorg.
Cijfers van de informatiesessie2
329 KA worden
uitgenodigd

60 KA stoppen
of stellen uit

269 KA nemen
deel

214 KA zetten
procedure
verder = 80%

In 2015 werden 329 gezinnen uitgenodigd om de infosessie
te volgen:
• 34 gezinnen hebben zich in 2014 ingeschreven voor de
infosessie en schuiven door naar 2015.
• 295 gezinnen hebben zich aangemeld via VCA bij
Steunpunt Adoptie voor deelname aan de infosessie 2015.
Heel wat kandidaat-adoptieouders reagerde niet op de uitnodiging en werden uitgenodigd voor de eerstvolgende infosessies. Sommige kandidaat-adoptieouders reageerde op
de uitnodiging en vroegen uitdrukkelijk om uitstel. Redenen
hiervoor werden vaak niet gegeven, tenzij men spontaan
aangeeft zwanger te zijn en de bevalling wil afwachten om
de procedure al dan niet verder te zetten.
Eind 2015 telden we 46 kandidaat-adoptieouders (van de
60 kandidaat-adoptieouders) die na herhaaldelijke uitstel de
procedure toch wilden stopzetten vooraleer ze de informatiesessie habben gevolgd. De overige KA namen we mee
naar de infosessies in 2016.
2

1 KA = 1 gezin = alleenstaand of koppel
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Infosessie
269
215

202

214
182

158

2013
Nemen deel aan infosessie

2014

2015
Zetten de procedure verder

60 dagen dat zij de voorbereiding willen verderzetten.
Cijfers van de voorbereiding op adoptie (niet-intrafamiliaal)

125 KA via
VCA instroombeheer 2015

150 KA
werden uitgenodigd voor VB 2015

2 KA stoppen

Niet-intrafamiliale adoptie

2013

2014

2015

KA uitgenodigd door SA

144

138

150

Attesten

95

91

100

Attesten
100 attesten
in 2015

19 KA stoppen
of
reageren niet

Kandidaat-adoptieouders die de procedure stopzetten
voordat de voorbere iding was opgestart, hadden vaak al
herhaaldelijk uitgesteld. De kandidaat-adoptieouders die
stopten tijdens de voorbereiding gaven vaak aan zwanger
te zijn of niet voor adoptie te kiezen omwille van de lange
wachttijden of de hoge kostprijs. Enkelingen kozen voor
pleegzorg en nog anderen gaven aan dat het adoptietraject
voor hen niet was weggelegd. Het merendeel gaf geen feedback wanneer ze aangaven de procedure te willen stoppen.

In 2015 werden 100 attesten afgeleverd aan 77 heterokoppels, 8 holebikoppels en 15 alleenstaanden.

24 KA
stellen uit
27 KA van 2014

Wat?

dat ze willen stoppen of die niet reageren.
100 kandidaat-adoptieouders volgden de voorbereiding
volledig en ontvingen een attest waarmee ze de procedure
verder kunnen zetten. 7 kandidaat-adoptieouders startten
aan de voorbereiding maar vervolledigden die niet.

In totaal volgden 269 gezinnen de infosessie in 2015. 214
(80%) van deze families bevestigden binnen de termijn van

2014

2015

Heterokoppel

75

77

Holebikoppel (M+M, V+V)

2

8

Alleenstaande

14

15

91

100

Totaal

7 KA stoppen
tijdens VB

Cijfers intrafamiliale adoptie
Van de 150 kandidaat-adoptieouders die in 2015 voor de
voorbereiding op interlandelijke adoptie werden uitgenodigd,
ontvingen we 125 adressen via VCA (instroombeheer).
27 kandidaat-adoptieouders die in 2014 om uitstel van de
voorbereiding gevraagd hadden, werden in 2015 uitgenodigd. 2 kandidaat-adoptieouders stopten nog voordat ze
werden uitgenodigd.
In 2015 telden we 24 kandidaat-adoptieouders die na de
uitnodiging de voorbereiding willen uitstellen en 19 kandidaat-adoptieouders die nog voor de voorbereiding aangeven
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Intrafamiliale adoptie

2013

2014

2015

KA uitgenodigd door SA

7

23

20

Attesten

6

16

12

20 KA gezinnen werden uitgenodigd voor de voorbereiding
op intrafamiliale adoptie waarvan 12 gezinnen de voorbereiding vervolledigden en een attesten ontvingen. Sommige
kandidaat-adoptieouders haakten af voor de voorbereiding
en enkelingen kwamen een paar uur te laat op de voorbe27

Duplicaten attest
KA die de voorbereiding reeds in het verleden hebben gevolgd en ervoor kiezen om de adoptieprocedure nogmaals
op te starten, kunnen een duplicaat attest opvragen aan
Steunpunt Adoptie.
In 2015 werden 7 duplicaten voorbereiding op adoptie
afgeleverd.

2.2. Ondersteunen

adoptie thema’s deze vragen gerelateerd zijn. In vergelijking
met 2014, zien we meer dan een verdubbeling van onze
nazorgvragen (220 in 2014, 511 in 2015). Die verdubbeling is
niet enkel gelegen aan een verhoging van het aantal nazorgvragen door adoptieouders. We merken dat geadopteerden
en professionals ook steeds gemakkelijker hun weg vinden
naar Steunpunt Adoptie. Dat bevestigt ons in de ingeslagen
weg waar de focus verruimd werd naar deze doelgroepen.

Wat?

reiding. Zij werden opnieuw uitgenodigd in een volgende
groep. Deze voorbereiding werd voorafgegaan door een
gesprek bij het VCA over de algemene procedure intrafamilliale adoptie.

Nazorgvragen per doelgroep
adoptieouders 52%
geadopteerden 25%
adoptiefamilie 3%
geboortefamilie 1%
professionelen 17%
andere 1%

		 a. Individueel
Mensen stellen hun vraag aan Steunpunt Adoptie via mail,
telefoon, sociale media of in een face-to-face gesprek.
Ieder contact start met een vraagverheldering. Soms is het
vrij snel duidelijk dat mensen beter door andere diensten
geholpen worden en dan zoeken we samen naar de juiste
doorverwijzing. De adoptiekaart is hierbij een goede leidraad. Als blijkt dat hun vraag duidelijk adoptiegelinkt is,
gaan we samen op zoek naar een (beginnend) antwoord op
hun vragen.
Steunpunt Adoptie bekijkt iedere nazorgvraag steeds vanuit
de ‘adoptiebril’: dit is het kader van waaruit we vragen
benaderen. De adoptiebril vertrekt vanuit de aanwezige en
voortdurend groeiende expertise met betrekking tot adoptie van de medewerkers van Steunpunt Adoptie. Erkenning
en begrip zijn twee belangrijke pijlers in de nazorg. Om de
nazorg zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn individuele
gesprekken gratis. Indien nodig worden verplaatsingskosten
aangerekend (bijv. bij deelname aan een teamoverleg).

Adoptieouders (236 nazorgvragen) bereikten ons het meest
via telefoon en mail voor hun eerste contact. Slechts een
minderheid van hen start een begeleidingstraject met een
rechtstreeks gesprek.
Veel vragen gaan over de opvoeding van hun adoptiekind(eren), over hechting, verlies en rouw. Ook werd er raad
gevraagd over hoe ze als ouder bepaalde zaken over de
adoptie bespreekbaar kunnen maken, over hoe ze hun kind
op school best kunnen ondersteunen, over de aanpassingsperiode na adoptie en over een goede doorverwijzing naar
reguliere en adoptiesensitieve hulpverlening in hun buurt.

Om te leren en conclusies te kunnen trekken voor huidig en
toekomstig nazorgbeleid, houden we iedere nazorgvraag
zorgvuldig bij. Sinds begin 2015 registreren we via een online-registratiesysteem. Daardoor kunnen we gemakkelijk bijhouden van welke doelgroep we vragen krijgen en aan welke
28
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hechting
opvoeding
doorverwijzing
verlies en rouw
praten over adoptie
onderwijs
aanpassingsperiode
identiteit
andere: zoeken en (niet)
vinden, trauma, sociale/
relationele problemen ...

Geadopteerden (135 nazorgvragen) verkiezen vooral om hun
vraagverheldering via face-to-face-gesprekken of via mail te
doen. Ook maken ze vaker dan de andere adoptiebetrokkenen gebruik van sociale media zoals Facebook om hun vraag
te stellen.
De hoofdmoot van de vragen waarvoor geadopteerden ondersteuning vragen, gaan over identiteitsconflicten (wie ben
ik? Welke plaats heeft adoptie in mijn identiteit?), over hun
zoektocht naar hun biologische familie, of de twijfel hierover. Deze vragen zijn geregeld gelinkt aan dossier-inzages
bij het VCA. Een dossier inkijken is meer dan een technische zaak. Vaak komen heel wat vragen los, moet nieuwe
informatie verwerkt worden, wordt het begin van hun levensverhaal (voor een deel) herschreven. Nazorgmedewerkers
ondersteunen dit proces met zorg voor àlle partijen van de
adoptiedriehoek.

Het ondersteuningstraject van geadopteerden is intensief.
Vaak zijn meerdere gesprekken nodig.
Nazorgvragen geadopteerden

Wat?

Nazorgvragen adoptieouders

zoeken en (niet) vinden
identiteit
verlies en rouw
praten over adoptie
hechting
andere: doorverwijzing,
loyauteit, sociale/relationele problemen, lotgenotencontacten ...

Familieleden van adoptiebetrokkenen, zoals partners, broer/
zus, grootouder (15 nazorgvragen), stellen hun vragen voornamelijk via mail. De hulpvragen zijn vooral gebonden aan de
thema’s hechting, zoeken naar biologische familie en sociale
en relationele problemen.
Nazorgvragen adoptiefamilie
zoeken en (niet) vinden
sociale/relationele
problemen
hechting

Geboortefamilies (6 nazorgvragen) vinden hun weg naar
SA per telefoon, per mail of sociale media. Hun vragen zijn
voornamelijk gelinkt aan zoekvragen en aan goede doorverwijzingen binnen het regulier hulpverleningslandschap. Onze
adoptiekaart is hierbij een belangrijke leidraad.
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zoeken en (niet) vinden
doorverwijzing

men moet maken bij een aangeboden kind-rapport met specifieke ondersteuningsbehoeften. Steunpunt Adoptie heeft
hierin een ondersteunende rol en helpt ook bij het doorverwijzen naar experten voor extra advies en naar gezinnen die
reeds een gelijkaardige keuze hebben gemaakt.

Wat?

Nazorgvragen geboortefamilie

Nazorgvragen kandidaat adoptieouders
bespreking kindrapport
specifieke ondersteuningsbehoeften
lotgenoten
Professionelen (87 nazorgvragen) zijn vooral scholen,
adoptiediensten en hulpverleningsteams rond een bepaald
adoptiegezin die ons vooral telefonisch en in iets mindere
mate per mail bereiken met hun vragen. Hun vragen zijn vaak
gericht op de complexe thematiek van kwetsbare hechting
en hoe men daar als school, als team het best ondersteuning kan bieden. Ook bereiken ons vaak vragen naar een
adoptiesensitieve doorverwijzing en naar hoe men met een
kind, een adolescent in gesprek kan gaan over zijn/haar
adoptie. Voor professionelen zijn in 2015 een aantal vormingen georganiseerd (adoptiesensitief in de hulpverlening en
adoptiekind in de basisschool). Steunpunt Adoptie ondersteunt teams door deel te nemen aan een teamvergadering
en de vraag te benaderen vanuit onze adoptie-expertise.

Soms wordt beroep gedaan op de expertise van Steunpunt
Adoptie, los van de adoptiecontext. Bijvoorbeeld vragen
i.v.m. hechting in pleegzorg of bij scheiding.
Nazorgvragen andere
doorverwijzing
opvoeding
sociale/relationele
problemen
hechting
andere

Nazorgvragen professionelen
hechting
praten over adoptie
doorverwijzing
sociale/relationele
problemen
opvoeding
andere: onderwijs,
trauma, lotgenoten...

		

Kandidaat-adoptieouders (2) die vragen hebben naar ondersteuning, vormen maar een heel kleine groep. Hun vragen
zijn vooral gericht op ondersteuning bij de beslissing die
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Ondersteuning bieden in groep, bleef in 2015 een belangrijk
onderdeel van ons aanbod. Er is duidelijk vraag naar ondersteuning en uitwisseling over thema’s zoals roots, gehechtheid en opvoeding. De kracht van deze groepen ligt in de
(h)erkenning die mensen bij elkaar vinden. In onze groepsbegeleidingen zorgen we ervoor dat er een evenwicht is
tussen theoretisch aanbod van medewerkers en de concrete
voorbeelden en situaties van de deelnemers. Ouders leren
heel veel van elkaar. Ook ouders van geadopteerde tieners
vonden steeds vaker de weg naar Steunpunt Adoptie en
hebben heel wat hulpvragen. In 2015 startten we met een
extra groepsbegeleiding voor hen.

“Mijn kind kan geen moment zonder mij. Ze moet mij altijd
zien, ook als ze inslaapt. Mijn omgeving zegt dat ik streng
moet zijn, en van in het begin duidelijke grenzen moet aangeven. Ik heb toch mijn twijfels over hun advies. Hoe zit dat
in andere adoptiegezinnen?” (adoptiemama, vraag bij ‘Stevige start’)
‘Stevige start’ is een groepsaanbod van 5 avonden dat ouders op weg helpt in de eerste periode na aankomst van hun
kind. We merken dat de vragen van de ouders in de huidige
context verschuiven, aangezien het vaker om oudere kinderen gaat, al dan niet met extra trauma’s. In het najaar van
2015 ging een groep Stevige start door in Antwerpen.

“Onze kinderen zijn nu al een hele tijd bij ons. De eerste 2
jaren waren heel zwaar, maar nu hebben we echt ons evenwicht gevonden. Toch zijn er nog momenten, waarop ik voel
dat ze kwetsbaarder zijn dan andere kinderen en dat we
alerter moeten blijven als ouders. Onze zoon wou niet mee
op bosklassen. Het was te bedreigend voor hem om zonder
ons een aantal dagen weg te gaan. Uiteindelijk hebben we
dit samen met de leerkracht zeer goed voorbereid en ben ik
meegegaan voor extra ondersteuning.”
(adoptiepapa, vraag bij ‘Stevig op weg’)

‘Stevig op weg’ biedt ondersteuning aan gezinnen die
voordien al begeleiding hebben gekregen in verband met
het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie met hun kind.
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Het gaat om mensen die individueel begeleid zijn, of Stevige
start hebben gevolgd. Er wordt vertrokken vanuit de concrete situaties van de deelnemers en samen gezocht naar verbreding en eventueel oplossingen. In 2015 zijn er 2 groepen
Stevig op weg doorgegaan, in Gent en Leuven.

Wat?

		 b. In groep

“Ons kind vraagt heel weinig over zijn afkomst en de periode
voor de adoptie. Wij vragen ons af of dit normaal is en of we
het onderwerp niet zelf vaker ter sprake moeten brengen.
Wanneer is een kind er klaar voor om zijn herkomstland te
bezoeken?” (adoptieouders, vraag voor ‘Roots, ver gezocht’)
“Ik vermoed dat mijn kind in zijn eerste jaren serieuze
trauma’s heeft opgelopen. Mijn echtgenoot wil terug naar
zijn geboorteplaats om informatie op te zoeken over ons
kind. Ik maak mij daar toch zorgen om. Wat als we vreselijke dingen te weten komen? Als hij de geboortemoeder
vindt, hoe moeten we daar dan verder mee om?”
(adoptieouders, vraag voor ‘Roots, ver gezocht’)

In ‘Roots, ver gezocht?’ ondersteunen we adoptieouders die
op de één of andere manier vragen hebben over roots en
rootsreizen van hun kinderen. We merken een grote diversiteit aan omgaan met de roots van hun kinderen. Sommige
ouders zijn reeds zelf op zoek gegaan naar de geboortemoeder van hun jonge kind, terwijl anderen eraan denken
om in de toekomst een rootsreis te maken met tienerzoon of
-dochter. De deelnemers hebben veel steun aan het uitwisselen van ideeën, theorie over verlies en rouw en omgaan
met verwachtingen. Er ging één groep door in het voorjaar
van 2015 in Gent.
In 2015 kregen we steeds meer vragen van ouders van
geadopteerde tieners. Daarom zijn we in het najaar gestart
met oudertrainingen Nieuwe Autoriteit. Deze gingen door in
Leuven, bestonden uit 6 sessies en werden gegeven door
Lieve Wijckmans en Karine Geukens. Omwille van het succes start in het najaar 2016 een tweede reeks voor ouders
van geadopteerde tieners in Gent. Intern scholen twee nazorgmedewerkers zich bij om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden aan deze adoptieouders.
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In 2015 groeide het idee om een groepsaanbod voor geadopteerden te organiseren. In het voorjaar en najaar 2016
wordt ‘Er was eens…?’ gegeven aan volwassen geadopteerden die op zoek willen naar het begin van hun verhaal.
Twee avonden lang gaan we samen dieper in op wat hen
bezig houdt, wat ze willen en nodig hebben en welke ‘beren’
ze op hun weg kunnen tegenkomen (angst, schuldgevoel,
onbegrip van de omgeving, gebrek aan juiste informatie,
cultuurverschillen…).
		 c. Vrijwilligerswerking ondersteunen
Vanuit een nood om samen te komen met mensen die gelijkaardige ervaringen delen, worden in Vlaanderen groepen opgericht die mensen samen brengen. Dat zijn groepen door en
voor geadopteerden, (kandidaat-)adoptieouders, geboorteouders, geleid door vrijwilligers. Sommige groepen bestaan
reeds lange tijd, andere zijn jong, of nog in opbouw. Iedere
groep heeft zijn identiteit, werkt doelstellingen uit, stampt initiatieven uit de grond, botst tegen dingen aan, ... Wat al deze
groepen alvast gemeen hebben, is een grote gedrevenheid
en de wil om iets te kunnen betekenen voor anderen.
In 2015 werden heel wat boeiende overlegmomenten
gehouden met mensen die hun schouders onder deze
groepen zetten/willen zetten. Zo zaten we samen met vertegenwoordigers van APU, VAG, Te Awa, geadopteerd.be, IAU,
geboortemoeders, ‘Rwanda en zoveel meer’… Er werd besproken wat hun noden zijn en op welke manier Steunpunt
Adoptie iets voor hen kan betekenen. Waar we in 2015 heel
wat ideeën en noden bijeen sprokkelden, en reeds een paar
initiatieven mee ondersteunden, zal dat in 2016 zeker nog
verder uitgebouwd worden.
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In 2015 hielpen we graag bij de bekendmaking van de
groepen voor geadopteerden APU en Te Awa, schreven we
mee aan een rubriek voor het tijdschrift van VAG ‘Steunpunt
Adoptie informeert…’, hielpen we bij de organisatie van de
avond voor adoptie- en pleegkinderen uit Rwanda, werden
3 vormingen gegeven in samenwerking met VAG en werden
op vraag 2 nieuwe vormingen voor 2016 uitgewerkt.

Wat?

IN DE KIJKER: A-TEENS
Op 5 september 2015 organiseerden we in samenwerking met Graffiti
vzw onze eerste A-teensdag. Geadopteerde jongeren tussen 12 en 16
jaar zakten af naar Gent om elkaar te ontmoeten. Het werd een gezellige dag waarin 8 jongeren op informele manier met elkaar in gesprek
gingen over hun ervaringen, hun vragen. We kregen de ondersteuning
van twee geadopteerde vrijwilligers, wat wij als een absolute meerwaarde hebben ervaren. Op dezelfde dag, enkele kilometers verderop, konden de ouders van deze tieners een workshop rond Nieuwe
Autoriteit volgen, gegeven door Jan Hoet.

De voorbereidingen voor de gedeeltelijke ontlasting van de ledenadministratie bij VAG werden getroffen, zodat die in januari
2016 vlot kon worden overgenomen door Steunpunt Adoptie.
Uit de gesprekken haalden we onder andere de nood om
elkaar beter te leren kennen, en om te leren van elkaar.
Daarom organiseert Steunpunt Adoptie in april 2016 een
eerste netwerkbrunch waarin groepen zichzelf aan elkaar
voorstellen via een Pecha Kucha.
Daarnaast hoorden we van de vrijwilligers ook duidelijk de
vraag om inhoudelijk bijgeschoold te worden. Het leiden van
een groep, vraagt naast ervaringsdeskundigheid ook een zekere theoretische en inhoudelijke bagage. Om aan die nood
tegemoet te komen, stelt Steunpunt Adoptie vormingsmomenten open voor vrijwilligers en professionals uit de adoptiesector. Op 14 maart 2016 wordt een vorming georganiseerd in samenwerking met vzw Ella over Kruispuntdenken.
Vertegenwoordigers van de groepen worden ook uitgenodigd voor onze adoptie-leertafels voor professionelen die
adoptiebetrokkenen ondersteunen. De eerste in deze reeks
zal doorgaan in het voorjaar 2016.

IN DE KIJKER (VRIJWILLIGERSWERKING)
Op vraag en initiatief van een uit Rwanda geadopteerde vrouw, tevens
initiatiefneemster van een Facebook groep ‘Kind van Rwanda (mwana
w’umunyarwanda)’, werkten we mee aan een informatieavond op 4
december 2015 in Antwerpen.
De doelstelling van deze avond was om zowel de groep Rwandees
geadopteerden als de groep Metiskinderen, informatie te geven betreffende hun mogelijkheden om (vooralsnog) hun zoekvragen te stellen.
VCA en Steunpunt Adoptie stelden elk hun aanbod voor. Het werd een
inspirerende en goed gevulde avond met een goed gevulde zaal.
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Deskundig

Uitgebreid nazorgaanbod verhoogt dagelijks onze deskundigheid.
We werken samen met wetenschappelijke instellingen en
professionals uit de adoptiesector om kennis uit te wisselen
en te vergroten.
We blijven groeien in onderbouwde en relevante visie over
adoptiethema’s.

		 a. Vormingsaanbod
Steunpunt Adoptie ontwikkelt jaarlijks een aantal vormingsavonden in eigen aanbod, of in samenwerking met de
Vereniging voor Adoptiekind en Gezin en VCOK. Op basis
van wat leeft bij de doelgroepen worden thema’s ontwikkeld
en wordt vorming gegeven in de verschillende provincies in
Vlaanderen. Waar bij de hiervoor beschreven nazorgtrajecten in kleine groep voornamelijk interactief wordt gewerkt,
willen we bij vormingsavonden grote groepen mensen bereiken. Uiteraard is hier, afhankelijk van het thema, ook ruimte
voor interactiviteit en vragen.

Wat?

2.3. Vorming en expertise

In 2015 werd meer aandacht gegeven aan de regionale spreiding van de vormingsavonden, maar pas in 2016
kunnen we spreken van een evenwichtige verdeling van het
vormingsaanbod in Vlaanderen.
Er is in 2015 geïnvesteerd in het zoeken naar partners, die
voor Steunpunt Adoptie vormingen kunnen geven. Zo wordt
het aanbod ook verder uitgebreid en is de regionale spreiding ook gemakkelijker te realiseren.

“Mijn dochter is bang om fouten te maken op school.
Wat kan ik doen?” (adoptievader)
De vorming ‘Adoptiekind op de basisschool’ ging in 2015
vier keer door in Gent en Leuven. Deze vorming wordt heel
erg gesmaakt door ouders en leerkrachten van het lager
onderwijs. We merken dat er vaak onwetendheid is over de
thematiek van adoptie. De interactie tussen ouders en professionelen werkt zeer inspirerend voor beide partijen.

“Wanneer onze zoon met ons mee uit Ethiopië thuis zal
komen, dan willen we eerst samen wat tijd om aan elkaar te
wennen. Hoe vertellen we dit aan onze familie en vrienden?”
(adoptieouders)

In Gent is één vorming ‘Eerste Hechting Bij Adoptie’ (EHBA)
doorgegaan. Deze vorming helpt mensen in de voorbereiding op hun kind, samen met hun familie en vrienden.
Deelnemers leren er hoe ze kunnen helpen in het opbouwen
van een veilige band tussen ouder en kind.
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Jan Hoet kwam vorming geven voor een groep ouders met
tieners in huis. Hij lichtte de visie van de ‘Nieuwe Autoriteit
en Geweldloos Verzet van Haim Omer’ toe. Op hetzelfde
moment kwamen de tieners samen bij de collega’s van
Steunpunt Adoptie en volwassen geadopteerden (vrijwilligers) voor een workshop Graffiti en een gezellige, zelf
gemaakte maaltijd.

Wat?

Voor kandidaat-adoptanten is dit grotendeels een opfrissing
van wat in de voorbereiding aan bod kwam.

“Leuk, om op een speelse manier de band met mijn kind te
kunnen versterken. Ook omdat ik het samen met mijn kind
kan doen via spel en bewegingsoefeningen.”
(adoptiemoeder over Sherborne samenspel)

Tine Missinne gaf een informatieavond over de methodiek
Sherborne samenspel. De combinatie van ontwikkelingsstimulerende bewegingsoefeningen en Video Interactie
Begeleiding biedt een ideale ondersteuning voor het inhalen
en opbouwen van veiligheid. De bedoeling van deze avond
is om adoptieouders te laten kennismaken met deze ondersteuning. Zo kunnen zij er thuis zelf mee aan de slag of zich
laten begeleiden door een Sherborne-Samenspel therapeut.

“Hoe kan ik reageren als we gaan wandelen met ons kleinkind uit Oeganda en als mensen een opmerking geven en
aan haar krulletjes willen komen?” (adoptie-grootouder)
‘Praten over adoptie’ is een nieuwe vorming en biedt antwoorden op vragen van adoptieouders over hoe zij met hun
kind of de ruimere omgeving kunnen praten over adoptie.
Welke dingen kan je aan een kind vertellen en op welke leeftijd? Moet de leerkracht op school de omstandigheden van
de preadoptie kennen om mijn kind te begrijpen?
Er werden tijdens deze vorming ook een aantal volwassen
geadopteerden uitgenodigd. Dit gaf een interessante wisselwerking. Er was een ideale balans tussen theorie, vragen en
ervaringen van deelnemers. Zowel ouders als geadopteerden willen dit graag herhaald zien.

Grootouders zijn in de opvoeding van kinderen de laatste
decennia meer aanwezig. Grootouders gaan meer een meer
participeren in het opvoeden van hun kleinkinderen. Ook bij
adoptiegezinnen is de betrokkenheid van de grootouders
groot en worden heel wat vragen gesteld over de extra’s van
adoptie. Daarom organiseerden we twee maal een tweedaagse vorming ‘Mijn kleinkind is geadopteerd’. Naast het
specifieke rond adoptie, werd de rol van de grootouders
gekaderd in het hechtingsproces.

		 b. Coaching en vorming op maat van organisaties

“Mijn tiener in huis gedraagt zich als de baas, wil niet meer
luisteren naar mij en discussies kunnen vaak hoog oplopen.
De strenge aanpak werkt niet (meer). Hoe kan ik een goede relatie met mijn kind bewaren en toch begrenzen?” (adoptiemoeder)
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Inzetten op coaching en vorming op maat, is inzetten op
het vergroten van adoptiesensitiviteit in de hulpverlening.
Thuisbegeleidingsdiensten, multidisciplinaire teams en scholen deden ook in 2015 beroep op Steunpunt Adoptie voor
adoptiespecifieke expertise en steun.
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Op vraag van de Universiteit Gent gaven we in de opleiding
sociale agogiek en ontwikkelingspsychologie een lezing over
‘Recente ontwikkelingen in het adoptielandschap en kwetsbare gehechtheidsontwikkeling en de inhaalstrategie’.

Coaching en vorming ging ook door in 2 residentiële voorzieningen, waar er telkens een 25-tal deelnemers waren. Bij
één voorziening ging het om 1 adoptiekind in de groep, bij
de andere waren er zowel adoptiekinderen in thuisbegeleiding als verblijvend in de voorziening.

		 c. Onderzoek

Er is in oktober een vorming op maat doorgegaan voor
magistraten en griffiers, die te maken hebben met adoptie.
Deze werd gegeven door Steunpunt Adoptie, VCA en DMO’s.

“Tijdens ons werk ontmoeten we gezinnen met kinderen
die geadopteerd zijn. We horen de worstelingen. In onze
zoektocht naar meer informatie over de binnenkant van
adoptieouders, adoptiekinderen en afstandsouders, botsten
we op artikels en een blog van jullie. Zou het mogelijk zijn
om met iemand van jullie een gesprek te hebben over onze
vraag omtrent de binnenkant?’ (coördinator thuisbegeleidingsdienst)
Er zijn goede samenwerkingsverbanden gelegd met een
thuisbegeleidingsdienst in Oost- en West-Vlaanderen. Op
vraag van het team Kortrijk is er een supervisievergadering
georganiseerd met een medewerker van Steunpunt Adoptie
op locatie. Daar werden een aantal concrete cases besproken. In de loop van 2015 is er vanuit dit project 4 keer beroep gedaan op onze expertise in het kader van een casus
van adoptiegezinnen.

Wat?

Er werd coaching gegeven in 2 lagere scholen waar gevraagd werd naar ondersteuning in het bieden van meer
veiligheid voor het adoptiekind. Bij beide scholen hebben de
betrokken leerkrachten, zorgjuf en directie eerst de vorming
“adoptiekind op de basisschool” gevolgd.

Wat is de stem van de geadopteerden? Een onderzoek via
focusgroepen i.s.m. met de Universiteit Gent
Bij Steunpunt Adoptie merkten we dat de stem van de geadopteerden vaak ontbrak bij de uitwerking van het (nazorg)
aanbod. Wat leeft er precies bij geadopteerden en wat zijn
hun noden? We vroegen het niet alleen rechtstreeks aan
hen, maar ook aan Universiteit Gent om de beleving van
geadopteerden in kaart te brengen, om na te gaan of ons
huidig ondersteuningsaanbod voldoet aan de vraag van geadopteerden. De onderzoekers Prof. Dr. Ann Buysse en Prof.
Dr. Michel Vandenbroeck kozen voor kwalitatief onderzoek
met 5 focusgroepen waarin 4 tot 8 deelnemers werden verzameld. Op die manier werd op korte tijd heel wat informatie
verzameld.
Op vrijdagmiddag 16 oktober ’15 werden de resultaten
van het onderzoek met geadopteerden voorgesteld in de
Zebrastraat te Gent. Een 70-tal deelnemers zakten af naar
de gezellige ontmoetingsplek.

In 2016 en de daaropvolgende jaren staat het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden hoog op de agenda. Mee
helpen uitbouwen van goede, adoptiesensitieve reguliere
zorg, zien we als één van onze kerntaken.
Op vraag van FEDOS gaf Steunpunt Adoptie vorming voor
grootouders van een geadopteerd kleinkind.
Hogeschool Vives nodigde ons, zoals elk jaar, uit om aan
de leerlingen vroedkunde en verpleegkunde een vorming te
geven over het specifieke aan adoptie.
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We ontmoetten niet alleen geadopteerden maar ook een
paar adoptieouders, collega’s, hulpverleners, sympathisanten én pers.
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We leerden heel wat uit het onderzoek. Uit de veelheid
aan informatie destilleerden de onderzoekers drie grote
aanbevelingen:
• Een aanbod naar geadopteerden uitbouwen, niet
alleen beperkt rond het thema roots én met aandacht voor
de groep geadopteerden boven de leeftijd van 40 jaar.
Informele ontmoetingen tussen geadopteerden worden
geapprecieerd.
• Een aanbod naar de hulpverlening wat niet betekent dat
deze hulpverleners zich uitsluitend toeleggen op adoptie,
maar wel mensen met begrip voor adoptie. Reguliere hulpverleners worden daarom best ‘adoptiesensitiever’ gemaakt.
• Communicatie naar de samenleving
Adoptie wordt nog te veel gezien als iets ‘vreemds’, een
bijzondere situatie. Daardoor krijgen geadopteerden rare
vragen, zijn dienstverleners er niet mee vertrouwd en is de
publieke communicatie (in de media) al te vaak uitsluitend
gefocust op problemen. Indien we als samenleving adoptie
accepteren, moeten we er ook van uitgaan dat dit tot de
normale diversiteit van het leven behoort. Daarom bevelen
de onderzoekers Steunpunt Adoptie aan om de communicatie over adoptie in de brede samenleving mee aan te sturen;
via een positieve campagne die aangeeft dat adoptie tegelijk
bijzonder en normaal is.
Deze aanbevelingen namen we mee in de lopende werking
van 2015 maar ook in de planning van 2016.
Hoe ervaren kandidaat-adoptieouders de informatiesessie?
Het geven van een informatiesessie werd in 2013 een opdracht van Steunpunt Adoptie. We waren dan ook benieuwd
wat de invloed van de informatiesessie was op het keuzeproces bij kandidaat-adoptieouders. Om dat te weten te komen,
stelden we de vraag aan de Universiteit Gent, waarop twee
masterstudenten zich bogen over het thema en via een vragenlijst polsten naar de beleving bij kandidaat-adoptieouders.
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De onderzoekers stelden zich de volgende vragen:
• Wat is het profiel van de hedendaagse kandidaatadoptant?
• Welke betekenis heeft de informatiesessie voor kandidaat-adoptanten in hun beeldvorming van het adoptieproces?
• Heeft de informatiesessie een invloed op de motivatie
van kandidaat-adoptieouders met betrekking tot adoptie?

Wat?

Na de presentatie werden de deelnemers van het onderzoek
uitgenodigd in de lokalen van Steunpunt Adoptie voor een
gezellige babbel, een hapje en een glaasje bubbels. Daar
konden ze nog even bijpraten met de professoren, met de
mensen van Steunpunt Adoptie, maar vooral met elkaar. Het
was een gezellig samenzijn.

Deze vragen werden verwerkt in een vragenlijst met zowel
kwantitatieve als kwalitatieve vragen en uitgedeeld tijdens 3
informatiesessies. Aan de gezinnen die hun adoptietraject
verderzetten en die aan de eerste bevraging hadden deelgenomen, werd een tweede vragenlijst toegezonden. Gezien
deze bevraging een ruime tijd in beslag neemt, waren de
definitieve resultaten van het onderzoek in 2015 nog niet
gekend. Toch lichten we al even een tip van de sluier… met
focus op waarom mensen stoppen met de adoptieprocedure, want hierover ontvangen we de meeste vragen.
De grootste groep kandidaat-adoptieouders die de procedure (eventueel tijdelijk) stopt na de informatiesessie
geeft als reden het verwachten of het krijgen van een
baby. Enkelingen stopten met het invullen van de enquête
en gaven geen reden op, of zijn homoseksueel en zagen
op dat moment weinig mogelijkheden tot adopteren. Een
minderheid ging als koppel uit elkaar, 1 koppel kon zich niet
vereenzelvigen met de gang van zaken rond adoptie en nog
een ander koppel gaf als reden de negatieve boodschap
die ze te horen kregen tijdens de infosessie.
Eén koppel stopt omwille van de info die gegeven werd tijdens de infosessie. Van de 8 respondenten die aangeven te
twijfelen geeft één koppel de informatie gegeven tijdens de
infosessie als reden.
De personen die aangeven dat ze openstaan voor kinderen
met een bijzondere ondersteuningsbehoefte vermelden
geregeld adoptie van een sibling en een oudere kind.
Wanneer de definitieve resultaten bekend zijn in 2016, lichten we dit onderzoek meer uitgebreid toe.
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Toegankelijk

We timmeren voortdurend aan de weg van een bereikbaar en
warm Steunpunt voor alle adoptiebetrokkenen.
Communiceren doen we open en proactief.
Ondersteuning is vraaggericht en kort op de bal.
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uitleg

3.1. Inzetten op gebruikersbevraging:
		 Hoe ervaart men de dienstverlening van SA?

Hoe?

3. HOE?

SA bestaat op vandaag 3 jaar en is dus een jonge organisatie. We zijn ontstaan vanuit de fusie van 4 organisaties en
onze opdracht is heel divers. De overheid besliste om wat
goed is, te behouden. Een positieve keuze, maar dit zorgde
voor een diffuus beeld over de taken van SA. We maakten
in 2015 werk van de afbakening van ons takenpakket en
onderzochten bij de mensen die gebruik maken van onze
diensten hoe zij Steunpunt Adoptie zagen. Hierbij werd een
brede scan gemaakt van het adoptielandschap en we riepen
hiervoor de hulp in van het communicatiebureau CIBE. Een
groep geadopteerden, adoptieouders, (kandidaat-adoptieouders) en collega’s uit de adoptiesector werden uitgenodigd
en bevraagd in een focusgroep.
De resultaten
Hieronder vatten we de bevindingen samen die voor
Steunpunt Adoptie belangrijk zijn en mede richtingbepalend
voor het toekomstig beleid. Daar willen we naartoe.
Professionals vinden kennis- en expertiseontwikkeling het belangrijkst. Voor de adoptieouders, de kandidaat-adoptieouders
en de geadopteerden ligt de prioriteit duidelijk bij nazorg:
• Uitbouw van laagdrempelige en toegankelijke nazorg
• Met individuele vragen terechtkunnen bij SA
• Inzetten op een vertrouwd en adoptiesensitief netwerk
• Een brugfiguur zijn, individuele dossiers doorverwijzen
naar de hulpverlening én nadien blijven opvolgen
• Referentie in adoptielandschap zijn: de ontwikkelingen
in adoptielandschap op de voet volgen en genuanceerd
toelichten in het publieke debat
Deze bevindingen bevestigden het aanvoelen van bepaalde
noden. We hadden hier reeds op ingezet door extra permanentie te voorzien op maandagavond, de vormingsavonden uit
te breiden zowel naar inhoud als naar doelgroepen en meer
regionaal te spreiden, ondersteuning te bieden aan bestaande
en opkomende praatgroepen van geadopteerden, extra activiteiten te voorzien voor geadopteerden (tieners en volwassenen) en het individuele aanbod breder bekend te maken.
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informatie over de adoptieprocedure trokken de meeste
aandacht van de lezers.

Steunpunt Adoptie maakt in 2016 alvast werk van het volgende:
• Leerplatforms voor adoptiesensitieve hulpverlening
• Adoptiealertheid in de hulpverlening ontwikkelen door
vormingen
• Infosessie, voorbereiding en vormingen meer praktijkgericht maken door inbreng ervaringen van adoptiebetrokkenen (geadopteerden, a doptieouders en geboorteouders)
• Faciliteren en ondersteunen van groepen geadopteerden
en adoptieouders
• Samenbrengen van de verschillende partijen betrokken
bij adoptie
• Nauwe samenwerking met de Vereniging voor
Adoptiekind en Gezin
• Ondersteunen en samenbrengen van vrijwilligerswerking
• Vernieuwen van onze website
• Kennisuitwisseling aan de adoptiecollega’s
• Uitbouw van een adviesraad van Steunpunt Adoptie
• Uiteraard blijven we werk maken van individuele- en
groepsondersteuningen
3.3. Inzetten op laagdrempelige communicatiekanalen
Op onze website mochten we 10524 bezoekers verwelkomen in 2015. Dit is een stijging van 40% met 2014 (7540 bezoekers), wat betekent dat onze website meer wordt gevonden door onze doelgroepen en geïnteresseerden. Vooral de
pagina’s rond de voorbereiding en de nazorg oogstten het
meest succes. Om de website als toegankelijk en gebruiksvriendelijk platform beschikbaar te stellen, werd prioriteit
gemaakt van het zo actueel mogelijk houden van de site.
Om nóg beter aan de noden van de gebruiker tegemoet te
komen, voeren we in 2016 een grondige structurele wijziging
door van de website. Zo zorgen we er onder meer voor dat
er meer doelgroepgericht kan gesurft worden.
De nieuwsbrief bereikte bijna maandelijks telkens meer
dan 700 lezers. We informeerden over onderwerpen en
activiteiten waarin theorie en praktijk elkaar ontmoetten, in
een aanbod relevant voor onze verschillende doelgroepen.
Adoptie- en opvoedingsgerelateerde thema’s en nieuws/
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Om nog overzichtelijker te informeren, wijzigt de vormgeving
van onze nieuwsbrief in de loop van 2016.

Hoe?

3.2. Inzetten op actie

Met om en bij de 200 posts konden we onze facebookpagina in 2015 als een actief en toegankelijk medium beschouwen. Hierbij werd vooral ingezet op een variëteit aan
informatie en laagdrempelige communicatie. Topics waren
adoptie gerelateerde media artikels, informatie omtrent de
procedure, weerslagen van onze activiteiten en het onderzoek met geadopteerden.
De verspreiding van onze activiteiten/vormingen gebeurde
via gerichte mailings, flyers, publicatie in het tijdschrift van
VAG, de nieuwsbrief, facebookpagina, de website, vermeldingen op verschillende collega-sectorwebsites, enz…
3.4. Inzetten op online hulpverlening voor
		 geadopteerden

“Gemiddeld besteden jongeren iets meer dan 2 uur per dag
aan surfen op het internet, e-mailen en chatten. 87% van
de tieners hebben minstens één account op één of meerdere sociale netwerk. Kortom, online zijn is vanzelfsprekend.
Voor hulpzoekenden vandaag en in de toekomst wordt het
net zo vanzelfsprekend dat zij via het internet terecht kunnen bij welzijns- of gezondheidsinstanties.” (www.kennisplein.be)
Professionele hulp- en zorgorganisaties schakelen meer en
meer digitale communicatie in. Het Steunpunt Adoptie heeft
ook in 2015 ingezet op de ontwikkeling en integratie van
onlinehulp in hun aanbod.
Niet alleen wordt gebruik gemaakt van onlinehulpmethodieken (e-mailhulp, chathulp, sociale media,..) maar tevens werd
gebruik gemaakt van online hulptools (Messenger videocall,
Skype). Dit komt niet alleen de laagdrempeligheid voor alle
doelgroepen ten goede, maar we willen inzetten om deze
onlinehulp uit te rollen als onderdeel van een ‘blended’ nazorgaanbod voor alle doelgroepen.
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Onlinehulpverlening en het gebruik van online hulptools
biedt vele mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen
voor de toekomst met zich mee. Vandaar dat er een nood
is om in te zetten op het verstevigen van onze expertise en
ondersteuning bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol online
nazorgaanbod binnen onze organisatie.
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Verbinden

Daar waar banden zijn, stellen we versteviging centraal.
Daar waar band en verbroken zijn, stellen we verbinding centraal.
Openheid, empathie en dialoog zijn hierbij onze fundamenten.

Overleg blijft belangrijk, dat is de voorbije maanden nog
maar eens gebleken. Het biedt de kans om elkaar beter te
leren kennen, om aan ‘kruisbestuiving’ te doen tussen de
gesprekspartners, om vingers aan de pols te houden, om in
dialoog te treden, om te leren en te groeien.
In functie van ons beleid gingen we in 2015 in overleg
met het VCA en met het raadgevend comité van het VCA.
Daarnaast gingen we het debat aan op hoorzittingen van de
Vlaamse commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
en met de minister van Welzijn, Jo Van Deurzen.

Onze partners

4. ONZE PARTNERS

In functie van het verstevigen van samenwerkingsverbanden gingen we in overleg met het Steunpunt
ExpertiseNetwerken (SEN), met Pleegzorg, met CAW OostVlaanderen, met verschillende reguliere hulpverleners en
thuisbegeleidingsdiensten.
In functie van nazorg hadden gesprekken met de Vereniging
voor Adoptiekind en Gezin (VAG), individuele vrijwilligers,
APU, Te Awa, ‘Rwanda en zoveel meer’, UAI, geboortemoeders, Indische zusters, FIOM.
In functie van vorming, ons aanbod in groep, was er overleg en samenwerking met VCOK en de Vereniging voor
Adoptiekind en Gezin.
In functie van de samenwerking en een goed op de realiteit
afgestemd voortraject gingen we in overleg met binnenlandse en interlandelijke adoptiediensten, groot adoptieoverleg,
DMO’s en met de Stichting Adoptievoorzieningen. Een goede afstemming tussen alle betrokken diensten in het adoptieproces, is in het voordeel van de kandidaat-adoptieouders,
de adoptiegezinnen. Op lange termijn geloven we dat dit ook
zeker ten voordele is van ieder adoptiekind.
Om het overleg met en tussen de verschillende partners te
bestendigen en verbeteren, dachten we in 2015 na over de
uitbouw van digitale lerende netwerken. Omdat herhaaldelijk overleg heel wat tijd kost, is een digitaal lerend netwerk
ideaal om vanop afstand te leren van elkaar en ervaringen uit
te wisselen.
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De raad van bestuur van Steunpunt Adoptie is bevoegd om
alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
zijn om het doel van de vzw te verwezenlijken. Het bestuur
stippelt de strategische planning uit. Elke bestuursvergadering wordt voorafgegaan door een vergadering van de voorzitter en de directeur met het oog op afstemming en structurering van de vergadering. Omdat we ervaringsdeskundigheid
belangrijk vinden, zijn bestuursleden vaak ook personen uit
de adoptiedriehoek met een specifieke expertise.
De directeur van Steunpunt Adoptie en de inhoudelijk coördinator vormen het dagelijks bestuur van de organisatie. Tot
de opdracht van dit bestuur behoren alle handelingen die
dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang
van zaken van de vzw te verzekeren.
De algemene vergadering van Steunpunt Adoptie bestaat
uit de raad van bestuur en personen met affiniteit met het
domein en de sector. De algemene vergadering is bevoegd
voor de wijziging van statuten, benoeming en afzetting van
bestuurders, ontbinding van de vzw, uitsluiting van een lid,
goedkeuren van begroting en de rekening en kwijting aan de
bestuurders.
LEDEN ALGEMENE VERGADERING EN BESTUUR
Algemene vergadering		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Baert
Coene
De Bruyne
De Graeve
Nenquin
Quintens
Sauer
Tang
Vandenbroeck
Van Steenkiste
Vermeerbergen
Withaeckx

Ons bestuur en medewerkers

5. ONS BESTUUR EN MEDEWERKERS

Raad van bestuur

Voornaam
Naam
Voornaam
Dany		
Baert
Dany
Erika		
De Bruyne
Chris
Chris		
De Graeve
Katrien
Katrien
Tang
Eileen
Paule
Vandenbroeck Michel
Sarah
Van Steenkiste Bernard
Barbara			
Eileen			
Michel			
Bernard			
Benny			
Sophie			
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Steunpunt Adoptie streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats
werkt: een goede afstemming tussen de capaciteiten van de
medewerker en de eisen van de functie.
Vanaf januari 2015 startte Frouke Crucke, psychologe, voor
een 4/5 betrekking bij Steunpunt Adoptie. De keuze voor
een psycholoog met therapeutische ervaring was een keuze
voor de verdere uitbouw van het individuele nazorgaanbod
bij Steunpunt Adoptie.
Elke medewerker beschikt over een vormingsbudget. Naast
opleidingen georganiseerd door VCA en partners in de
sector, lieten enkele collega’s zich inspireren en opleiden
in functie van de uitbouw van de nazorg (opleiding Nieuwe
Autoriteit, online hulpverlening) en de vernieuwing van het
voorbereidingstraject (vorming groepsdynamica). Ook onze
medewerker die verantwoordelijk is voor de communicatie,
volgde hiervoor een opleiding (gebruik van website, nieuwsbrief, FB, enz).
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MEDEWERKERS VAN STEUNPUNT ADOPTIE
Carole Vandaele
Educatief medewerker

0,5 FTE

Caroline Steurbaut
Algemene administratie

0,5 FTE

Dagmar Warlop
Communicatie en IT

0,6 FTE

Inge Demol
Directeur

1 FTE

Joske Buyle
Boekhouding

0,2 FTE

Katherine D’Hoore
Inhoudelijk coördinator

0,6 FTE

Frouke Crucke
Educatief medewerker/ nazorg

0,8 FTE

Nele Vanmassenhove
Educatief medewerker/ nazorg

0,8 FTE

Pia Dejonckheere
Educatief medewerker/ nazorg

0,8 FTE

TOTAAL

5,8 FTE

Ons bestuur en medewerkers

De medewerkers van Steunpunt Adoptie zijn het menselijk
kapitaal van de organisatie. Medewerkers die zich goed voelen op het werk, presteren beter, leven gezonder, zijn meer
gemotiveerd en stellen zich flexibeler en creatiever op. We
zetten als organisatie in op personeelsbeleid en stellen ons
waarderend op t.o.v. de mensen in de organisatie.
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De drie grote domeinen van Steunpunt Adoptie zijn voorbereiding, nazorg en uitbouw van expertise in de reguliere
hulpverlening. In het eerste domein kregen we in 2015 een
extra opdracht. Het decreet binnenlandse adoptie stroomlijnde het voortraject voor kandidaat-adoptieouders binnenlandse adoptie met interlandelijke adoptie.
Eén procedure voor binnenlandse en interlandelijke adoptie?
Dit was één van de vragen tijdens de hoorzitting in de commissie Welzijn op woensdag 18 maart ’15. Twee conceptnota’s voor nieuwe regelgeving binnenlandse adoptie werden
besproken en wij waren aanwezig om ons advies te geven.

Onze organisatie

4. ONZE ORGANISATIE

De twee conceptnota’s stelden een stroomlijning voor van
de procedures voor binnenlandse en interlandelijke adoptie: kandidaat-adoptanten volgen éénzelfde infosessie en
éénzelfde voorbereiding bij Steunpunt Adoptie, worden
gescreend door een dienst voor maatschappelijk onderzoek
en pas na het geschiktheidsvonnis kunnen ze kiezen voor
een binnenlands of een interlandelijk traject. Kandidaatadoptanten hoeven pas op het einde van de rit te beslissen
in welk traject ze zullen stappen.

Voorbereiding
(Steunpunt Adoptie)
& screening en
Aanmelding
en registratie geschiktheidsttest
(Dienst voor
bij VCA
Maatschappelijk
Onderzoek)

Binnenlandse
adoptiedienst

•
•
•

Specifieke voorbereiding
Afsluiten bemiddelingscontract
Feitelijke adoptie

Interlandelijke
adoptiedienst

•
•
•

Specifieke voorbereiding
Afsluiten bemiddelingscontract
Feitelijke adoptie

Geschiktheidsvonnis
(rechtbank)

Deze stroomlijning impliceert ook dat alle kandidaat-adoptieouders in een instroombeheer zullen stappen. Dit
instroombeheer is reeds van toepassing voor kandidaat-adoptieouders in de interlandelijke adoptieprocedure. Zowel bij
interlandelijke als bij binnenlandse adoptie is de groep kandidaat-adoptieouders veel groter dan de groep adoptabele
kinderen. Dit onevenwicht zorgt voor ellenlange wachtlijsten.
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Dit nieuw decreet binnenlandse adoptie dat vanaf 1 januari 2016 in werking zal treden, verzwaart de opdracht van
Steunpunt Adoptie in de voorbereiding, zonder extra financiële middelen. We hebben het over een 4-tal extra groepen voorbereiding voor kandidaat-gezinnen die kiezen voor
een binnenlandse adoptie en 9 groepen voor ouders die
het kind van hun partner willen adopteren, de zogenaamde
stiefouderadoptie.
Eerder in het jaarverslag werd het instroombeheer in 2015
beschreven. De gevolgen van dit instroombeheer zullen in 2016 merkbaar zijn, wanneer de medewerkers van
Steunpunt Adoptie dubbel zoveel tijd zullen investeren in de
voorbereiding. We geloven in de vernieuwing van het traject
binnenlandse adoptie net als in de vernieuwde infosessies
in kleinere groep. We geloven ook heel sterk in ons brede
aanbod voorbereiding én nazorg. De kruisbestuiving tussen
beiden blijven we heel belangrijk vinden: een goeie voorbereiding is gestoeld op ervaringen uit de dagdagelijkse
praktijk in de nazorg. We zullen er alles aan doen om de
nazorgwerking niet te laten lijden onder de verzwaring van
onze werking in het voortraject. De tijd zal het uitwijzen.
Het gedreven team van Steunpunt Adoptie zal, net als de
voorgaande jaren, er samen voor gaan en bewaken dat alle
partijen in adoptie met de grootste zorg behandeld worden.
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