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Voorwoord 

 
‘Het geheel is meer dan de som der delen.’  

Steunpunt Adoptie vzw is een nieuwe organisatie. Er is vertrokken van vier organisaties (VCOK-

adoptie, Triobla, Steunpunt Nazorg Adoptie en een deel van de Vereniging voor Adoptiekind en 

Gezin). Dit jaarverslag is een weergave van de gerealiseerde activiteiten van Steunpunt Adoptie vzw 

(kortweg SA). 

Vanaf 1 januari 2013 ging het nieuwe adoptiedecreet in voege. Daar werd een Steunpunt Adoptie vzw 

in het leven geroepen om te informeren, te ondersteunen en vorming te geven. Dit vormde meteen de 

drie pijlers van de organisatie. In 2013 werd ingezet op: 

- Ontwikkeling van een nieuwe informatiesessie voor kandidaat-adoptieouders, 

- Samenvoegen van twee programma’s voorbereiding op adoptie tot 1 geheel, 

- Uitdieping van het thema Special Needs en roots in voorbereiding en nazorg, 

- Als team werken aan visie en schouders zetten onder de diverse opdrachten die ons werden 

toegewezen door de overheid. 

We gebruiken graag de woorden van de map: we hebben de mensen in 2013 de 

weg gewezen, verbindingen gelegd tussen reeds bestaande routes, 

gedepanneerd, puzzels helpen maken en geholpen met de oversteek van 

kolkende rivieren en moeilijke bergpassen. Gelukkig beschikken we over een 

goed navigatiesysteem en drie grote pijlers: info & voorbereiding, ondersteuning 

& nazorg, en expertise & vorming.  

Niettegenstaande deze ‘Stevige Start’, zorgen een aantal evoluties wereldwijd voor de nodige 

uitdagingen in de adoptiesector en dus ook voor Steunpunt Adoptie.   

Het aantal kinderen waarvoor jaarlijks in Vlaanderen gezinnen gezocht worden, daalt merkbaar. In 

2005 spraken we over een matching van 172 kinderen tegenover minder dan de helft (73) in 2013. 

Deze tendens is een gevolg van beter kinderopvang-beleid in de herkomstlanden (conform het 

subsidiariteitsprincipe in het Haags Adoptieverdrag) . Ook het profiel van de adoptabele kinderen die 

aan onze gezinnen worden toegewezen verandert. In 2013 behoorden 37% van de aangekomen 

adoptiekinderen in Vlaanderen tot de categorie Special Needs (ouder dan 6 jaar, siblings, moeilijke 

achtergrond, medische problemen en ontwikkelingsproblemen). De zorg als ouder voor deze kinderen 

is zwaarder en vraagt een aangepaste voorbereiding op adoptie en maatschappelijk onderzoek van 

de kandidaat-adoptiegezinnen. Deze evolutie vormt een grote uitdaging voor onze organisatie, en 

breder, voor onze maatschappij. Want als wij als (adoptie)sector ons uiterste best doen om voor 

adoptabele kinderen een plek te zoeken in gezinnen in Vlaanderen, dan moeten wij dat kind en het 

gezin te allen tijde met de nodige zorg kunnen omringen. En dit is vandaag de dag helaas niet altijd 

mogelijk. Sommige kinderen en gezinnen moeten omringd worden met grote zorg gaande van 

thuisbegeleiding, langdurige therapie, medische zorg tot residentiële opvang. De lange wachtlijsten in 

de reguliere hulpverlening kunnen een hindernis vormen voor de gevraagde en noodzakelijke hulp. 

Daarin verschilt een adoptiegezin niet met een regulier gezin dat extra zorg nodig heeft. Steunpunt 

Adoptie wil hierbij een wegwijzer zijn.  

Naast deze uitdagingen zijn er nog tal van bruggen te bouwen, educatieve projecten uit te werken, 

geadopteerden te ondersteunen (o.a. met rootsvragen), ouders steviger te maken als opvoeder tijdens 

de eerste periode na aankomst en lerende netwerken uit te bouwen. Hierbij leren we van 

wetenschappelijk onderzoek en laten we ons inspireren door de ervaringen van geadopteerden, 

adoptieouders en afstandsouders – de drie pijlers in de adoptiedriehoek en tevens symbool voor ons 

logo.  

Inge Demol 

Directeur Steunpunt Adoptie vzw 

 

http://www.steunpuntadoptie.be/frontend/files/userfiles/files/steunpunt-adoptie-map.pdf
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2. Organisatiestructuur  

 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING EN BESTUUR 

 

 
ALGEMENE VERGADERING 

 
RAAD VAN BESTUUR 

 

 NAAM VOORNAAM  NAAM VOORNAAM 

1 Baert Dany  Baert Dany 

2 Coene Erika  Correwyn San-Ho 

3 Correwyn San-Ho  De Bruyne Chris 

4 De Bruyne Chris  De Graeve Katrien 

5 De Graeve Katrien  Luyten Patrick 

6 Luyten Patrick  Vandenbroeck Michel 

7 Nenquin Paule  Van Steenkiste Bernard 

8 Vandenbroeck Michel    

9 Van Steenkiste Bernard    

 

MEDEWERKERS VAN STEUNPUNT ADOPTIE 

 

Carole Vandaele 0,5 FTE 
Educatief medewerker  
  
Caroline Steurbaut 0,5 FTE 
Algemene administratie  
  
Dagmar Warlop 0,6 FTE 
Communicatie; ICT en Alg Administratie  
  
Inge Demol 1 FTE 
Directeur   
  
Joske Buyle 0,2 FTE 
Boekhouding  
  
Katherine D’Hoore 0,5 FTE 
Educatief medewerker/nazorg 
 

 

Nadine Meeus 0,6 FTE 
Educatief medewerker/ nazorg  
  
Nele Vanmassenhove 0,8 FTE 
Educatief medewerker/ nazorg  
  
Pia Dejonckheere 1 FTE 
Educatief medewerker/ nazorg  
 
Totaal  

 
5,7 FTE 
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3. Info en voorbereiding 

 

 ‘Steunpunt Adoptie vzw organiseert, zoals voorzien in het decreet op Interlandelijke 

 adoptie, op regelmatige tijdstippen een informatiesessie voor kandidaat-adoptanten die zich 

 hebben aangemeld bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). 

 De doelstelling van de informatiesessie is het geven van actuele informatie aan  kandidaat-

adoptanten over de adoptieprocedure en de realiteit van interlandelijke  adoptie in Vlaanderen.  

Steunpunt Adoptie vzw organiseert de voorbereiding op adoptie voor kandidaat-adoptanten die de 

informatiesessie volledig hebben gevolgd en die na instroombeheer door het VCA worden 

doorgestuurd.’ 

Ook via de ontleningen van de bibliotheek van Steunpunt Adoptie en de talrijke gesprekken met 

(kandidaat-)adoptieouders, studenten, hulpverleners wordt informatie overgedragen.  

 

3.1 Informatiesessie 

WAT? 

De informatiesessie is de eerste stap in de procedure voor interlandelijke adoptie en is nieuw in 

Vlaanderen sinds 1 januari ’13.  De informatiesessie wordt in grote groep gegeven en gaat 4 keer per 

jaar afwisselend in Gent of Brussel door.  

Op basis van de informatiesessie kunnen kandidaat-adoptanten een geïnformeerde keuze maken 

over de voortzetting van hun adoptieproject. 

Thema’s die tijdens de informatiesessie aan bod komen zijn: de herkomstlanden waarmee wordt 

samengewerkt, de kindprofielen, de geraamde wachttijden voor de kandidaat-adoptanten en de 

voorwaarden voor kandidaat-adoptanten om te kunnen adopteren in de herkomstlanden waarmee een 

samenwerking bestaat.  

Tijdens de informatiesessie hebben de interlandelijke adoptiediensten een rol in de overdracht van de 

herkomst gebonden informatie en komt het VCA haar werking voorstellen.  

PROCES 

De informatiesessie is een nieuwe en verplichte stap in de adoptieprocedure sinds het nieuwe 

adoptiedecreet in voege trad en werd samen met de adoptiediensten en het VCA uitgebouwd.  

NORM 

Ontwikkelen van een informatiesessie, samen met de adoptiediensten en het VCA tegen maart 2013.  

De kandidaat-adoptanten een meer bewuste keuze laten maken vooraleer men instapt in de 

adoptieprocedure.  

MEDEWERKER(S) 

Carole Vandaele 

Nele Vanmassenhove 

Caroline Steurbaut 

OUTPUT 

De informatiesessie werd in 2013 vier keer georganiseerd door Steunpunt Adoptie. 

  

http://www.steunpuntadoptie.be/frontend/files/userfiles/files/steunpunt-adoptie-map.pdf
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Datum  
 

Aantal entiteiten aanwezig  
(koppels of alleenstaanden) 

25 maart 2013 (Gent)  53 

3 juni 2013 (Brussel) 35 

3 september (Gent) 63 

2 december (Brussel) 50 

 

Elke kandidaat-adoptant die deelnam aan de informatiesessie en de partners (adoptiediensten en 

VCA) hebben de vorming geëvalueerd op inhoud en logistiek, waarmee steevast werd rekening 

gehouden bij de daaropvolgende presentaties.  

De kandidaat-adoptieouder die de informatiesessie volgt heeft 60 dagen de tijd om zich bij het VCA in 

te schrijven voor de voorbereiding op adoptie.  

Niet alle kandidaat-adoptieouders zetten het adoptietraject verder. Van de 201 gezinnen (koppels of 

alleenstaanden) die de informatiesessie hebben gevolgd, zetten 158 gezinnen de procedure verder 

(78%).  

Op basis van welke criteria mensen beslissen om al dan niet de procedure verder te zetten wordt 

geëvalueerd in 2014. De ervaring leert momenteel dat kandidaat-adoptieouders vaak op het moment 

van de informatiesessie het spoor van de infertiliteitsbehandeling en/of procedure voor binnenlandse 

adoptie volgen, wat ook een oorzaak kan zijn voor het niet instappen in de procedure voor 

interlandelijke adoptie.  

 

3.2 Voorbereiding op interlandelijke adoptie 

WAT? 

De tweede stap in de verplichte adoptieprocedure interlandelijke adoptie is de voorbereiding op 

adoptie. Steunpunt Adoptie organiseert deze voorbereiding voor kandidaat-adoptieouders die na 

instroombeheer via het VCA worden doorgestuurd. Alleen de kandidaat-adoptieouders die de 

informatiesessie hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op adoptie.  

Maximaal 8 kandidaat adoptiegezinnen of -alleenstaanden worden in groep samengebracht in Gent of 

Antwerpen. Deze groepen worden, in tegenstelling tot de infosessie, in kleine groep en met tussentijd 

georganiseerd zodat er ruimte is om over de inhoud na te denken en de deelnemers met elkaar van 

gedachten kunnen wisselen.  

De cursus wordt opgedeeld in 3 volle lesdagen en 2 avonden.  

Op de eerste avond geeft Dr Wojchichowski een lezing over de medische aspecten, eigen aan adoptie 

van een kind. De tweede avond organiseert Steunpunt Adoptie een panel waarbij adoptieouders, 

geadopteerden en geboorteouders (of vertegenwoordiging) hun levensverhaal vertellen.   

Tijdens deze voorbereidingscursus worden de kandidaat-adoptieouders vertrouwd met adoptie 

gerelateerde thema’s, zoals hechting, verlieservaring en rouwproces, voorgeschiedenis van 

adoptiekinderen, ontwikkeling van opgroeiende adoptiekinderen, risico’s die verbonden zijn aan 

adoptie, omgaan met diversiteit en discriminatie.   

Doorheen de voorbereiding op adoptie is er speciale aandacht voor kinderen met bijzondere noden. 

Dit thema komt in elk facet van de voorbereiding aan bod. 
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Het voorbereidingsprogramma ‘Intrafamiliale adoptie’ is bedoeld voor KA die een kind willen adopteren 

van nabije familie uit het buitenland.  

PROCES 

De kandidaat-adoptieouders die zich inschreven in de oude procedure (tot en met eind 2012) werden 

tijdens het eerste half jaar van 2013 voorbereid volgens ‘oud programma’.  

De twee ‘oude programma’s’ voorbereiding van Triobla en VCOK werden tijdens de zomerperiode 

samengevoegd en aangevuld met ‘extra’s voor ouders bij adoptie van een kind met special needs’.  

Wat veranderd werd in het nieuwe programma voorbereiding op interlandelijke adoptie werd 

voorgesteld aan de adoptiesector tijdens een try-out.   

Tijdens de tweede helft van 2013 werden kandidaat-adoptieouders, die na instroombeheer via het 

VCA werden doorgestuurd, voorbereid op adoptie ‘nieuw programma’. 

NORM 

Steunpunt Adoptie heeft kandidaat-adoptieouders die hun adoptietraject willen verder zetten, 

voorbereid op adoptie.  

Een voorbereidingssessie duurt minstens 24 uur in een groep van minstens 8 kandidaat-adoptanten 

(entiteiten) en wordt volledig door de adoptant gevolgd.  

De voorbereidingscursus zal de kandidaat-adoptant in staat stellen om een geïnformeerde keuze te 

maken over de voorzetting van hun adoptieprocedure. 

MEDEWERKER(S): 

Nadine Meeus 

Katherine D’Hoore 

Carole Vandaele 

Nele Vanmassenhove 

Caroline Steurbaut 

 
OUTPUT 

De cijfergegevens van voor- en najaar worden apart opgesplitst: voorbereiding oude procedure en 

voorbereiding nieuwe procedure.  

Na het volgen van een voorbereiding op adoptie, ontvangt de kandidaat-adoptant een attest van 

voorbereiding.  

Het aantal aanwezigen in onderstaande tabellen worden opgeteld volgens entiteiten, dit wil zeggen 

per koppel of per alleenstaande.  

Voorjaar 2013  
oude procedure 

Uitgenodigd door SA Aanwezig op 
voorbereiding 

attest 

5 groepen 97 61 61 

Najaar 2013  
nieuwe procedure 

Uitgenodigd door SA Aanwezig op 
voorbereiding 

attest 

6 groepen 47 39  34 
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Oude procedure: 

Slechts twee derden van de uitgenodigde KA startte met het ‘oude’ voorbereidingsprogramma. 

Nieuwe procedure: 

47 kandidaat-adoptanten (KA) zijn uitgenodigd voor de voorbereiding op adoptie, waarvan 39  hebben 

toegezegd. 8 KA hebben uitstel gevraagd. Bij 4 koppels was zwangerschap de voornaamste reden. 

5 KA hebben tijdens de voorbereiding op adoptie afgehaakt met voornaamste reden opnieuw 

zwangerschap (4 op 5 koppels).   

Bij de planning van de voorbereiding op adoptie ‘oude procedure’ werden de groepen groter 

samengesteld dan de groepen ‘nieuwe procedure’. In het najaar organiseerde Steunpunt Adoptie de 

voorbereiding in de lokalen van Steunpunt, waarbij voor een kwalitatieve vorming plaats is voor max. 8 

KA (16 personen).   

Voor intrafamiliale adoptie werden 2 voorbereidingsprogramma’s gegeven. De voorbereiding wordt 

voorafgegaan door een gesprek bij het VCA over de algemene procedure. In 2013 heeft Steunpunt 

Adoptie 7 KA voorbereid op intrafamiliale adoptie.  

Intrafamilliale oude en 
nieuwe procedure 

Uitgenodigd door SA Aanwezig op 
voorbereiding 

attest 

2 groepen 7 7 6 

 

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 2013 werden 5 duplicaten voorbereiding op adoptie afgeleverd. 

Evaluatie 

Elke kandidaat-adoptant die deelnam aan de voorbereidingscursus kreeg gelegenheid tot evaluatie, 

op elk afzonderlijk onderdeel van de cursus (de lesdagen, het panel, de presentatie van Dr 

Wojchichowski) en dit zowel op inhoud en logistiek.  

 

3.3 Bibliotheek 

WAT? 

Steunpunt Adoptie vzw beschikt over een uitgebreide bibliotheek met adoptie-gerelateerde boeken 

(fictie, non-fictie, kinder- en jeugdboeken, tijdschriften, eindwerken, DVD’s). Deze bibliotheek is de 

som van de boeken van Triobla, VAG en VCOK-adoptie.  

In 2013 werden de boeken digitaal ontleend via de website van VAG of op afspraak in de kantoren 

van Steunpunt Adoptie in Gent. Ter plekke werd advies gevraagd aan één van de medewerkers. In 

2014 wordt een nieuw digitaal ontleningssysteem gekoppeld aan de website van Steunpunt Adoptie 

vzw.  

PROCES 

Boeken en tijdschriften werden ontleend via mail of telefoon.  

Tijdens het eerste kwartaal in 2013 werden de boeken lijfelijk samengevoegd in de boekenkasten. 

Vervolgens werd een vereenvoudigd ontleningssysteem ontwikkeld, in afwachting van een nieuw 

digitaal ontleningssysteem.  
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Gezien het adoptie-thema nog steeds een hot item is voor auteurs en ervaringsdeskundigen, 

verschenen in 2013 heel wat nieuwe boeken voor volwassenen (fictie en non-fictie), kinderen en 

jongeren.  

In 2013 kocht Steunpunt Adoptie 20 nieuwe boeken aan, waarvan een selectie ‘te ontlenen’ werd 

aangekondigd op de Facebookpagina.   

NORM 

Uitbouwen van een info-en documentatiecentrum en adoptiebetrokkenen maximaal informeren inzake 

adoptiespecifieke informatie.  

MEDEWERKER(S): 

Eerste helft 2013: Carole Vandaele 

Tweede helft 2013: Dagmar Warlop 

 
OUTPUT 

Een ontleningssysteem van relevante adoptie-lectuur en –literatuur werd opgestart en uitgebouwd.  

In 2013 werden slechts 28 ontleningen verwerkt door overwegend kandidaat-adoptanten.  

Geïnteresseerden in adoptie (waarvan een groot aantal studenten) namen contact op met Steunpunt 

Adoptie voor adoptiespecifieke informatie 
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4. Ondersteuning & nazorg 

 

 ‘Voor het Steunpunt Adoptie vzw moet de ondersteuning en de nazorg die geboden wordt 

 toegankelijk en laagdrempelig zijn waarbij steeds met de context van diegene die 

 ondersteuning vraagt rekening gehouden wordt.  

 Nazorg bestaat uit een gelaagd systeem van adoptiealert tot adoptiespecifiek en kan op 

individuele basis of in groep. In het kader van ‘empowerment’: erkenning en herkenning, kiezen we 

ervoor om zoveel mogelijk in groep te werken en gerichte doorverwijzingen te doen. 

Voor elke nazorgvraag wordt steeds de gepaste ondersteuning of doorverwijzing gezocht. In de 

praktijk zijn het vaak aankomende of prille adoptiegezinnen en geadopteerde (jong)volwassenen die 

beroep doen op deze ondersteuning. 

Net zoals bij de informatieverstrekking en de voorbereiding wordt de nazorg aangepast aan het 

veranderd profiel van de adoptiekinderen.’ 

 

4.1 Ondersteuning en nazorg individueel 

WAT? 

Via de website van Steunpunt adoptie, mail, telefoon of persoonlijk contact ontvangt Steunpunt 

Adoptie dagelijks nazorgvragen van adoptieouders, geadopteerden of betrokken professionelen. Na 

een intakegesprek worden deze vragen vaak intern (een medewerker van Steunpunt Adoptie) of 

extern doorverwezen (waarbij een beroep wordt gedaan op de sociale kaart).  

PROCES 

Bij complexe hulpvragen wordt regelmatig overlegd met collega’s of wordt externe expertise 

ingeschakeld.  Zo was er driemaandelijkse supervisie bij Kris Breesch.  Voortdurend verdiepen via 

literatuur, studiedagen en bijscholing is noodzakelijk.  Overleg met en terugkoppeling naar VCA en de 

adoptiediensten is vaak gewenst, maar niet altijd mogelijk wegens recht op privacy van de hulpvrager. 

NORM 

In 2013 werden alle hulpvragers zo snel mogelijk en adequaat ondersteund of doorverwezen naar 

externe organisaties of hulpverleners.  Via groepsbegeleiding en vorming werd afgestemd op de 

hulpvragen om zo mensen efficiënter te kunnen helpen. 

Er is een klasseringsmethode ontwikkeld om vlot dossiers te kunnen beheren en daardoor de mensen 

efficiënter te kunnen helpen. 

MEDEWERKER(S): 

Nele Vanmassenhove 

Nadine Meeus 

Katherine D’Hoore 

Pia Dejonckheere 

OUTPUT  

Dagelijks worden vragen van adoptieouders, geadopteerden of betrokken professionelen beantwoord 

door de verschillende medewerkers van Steunpunt Adoptie.  

In 2013 werden ruim 200 nazorgvragen opgenomen.  

Deze hebben betrekking op o.a. moeilijk gedrag thuis of op school, begeleiding bij het zoeken naar 

identificeerbare gegevens, vraag naar goede hulpverleners in de reguliere sector, vragen naar 

begeleiding in schoolkeuze, ondersteuning bij het opbouwen van hechting,… 

http://www.steunpuntadoptie.be/frontend/files/userfiles/files/steunpunt-adoptie-map.pdf
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De meeste vragen zijn per mail, telefoon of social media beantwoord.  

Voor 33 nazorgvragen werden individuele gesprekken gevoerd in de kantoren van Steunpunt Adoptie 

en 15 gesprekken op verplaatsing. 

Individuele ondersteuning geadopteerden 

Geadopteerden die contact opnemen met Steunpunt Adoptie zijn op zoek naar lotgenotencontact, 

vragen begeleiding bij het zoeken naar identificeerbare gegevens over hun verwanten in het 

herkomstland of een gesprek met een professional waar veiligheid en (h)erkenning aanwezig is.  Het 

gros van de nazorgvragen bij geadopteerden behandelt het thema roots.  

 

Voor Steunpunt Adoptie is de begeleiding van geadopteerden bij het zoekproces een centrale taak. 

Dit houdt zowel de voorbereiding als de ondersteuning na een eventuele rootsreis/ontmoeting in.  

Samen met het VCA en partners bouwden we aan het fundament om de zoektochten voor 

geadopteerden te faciliteren en werd de nodige kennis en expertise gedeeld.  

 

Individuele ondersteuning adoptieouders 

Adoptieouders met (opvoedings)spanning (groep 1: ongerustheid en onzekerheid over eigen 

handelen) worden ondersteund door medewerkers van Steunpunt Adoptie.  

Adoptieouders in (opvoedings)crisis (groep 2: vb zware gedragsproblemen op school en thuis) 

hebben meer intensieve ondersteuning nodig. Vaak wordt gezocht naar begeleiding van het gezin 

samen met het zoeken naar adoptie-alerte hulpverleners die het gezin langdurig en in eigen regio 

kunnen ondersteunen. Op het eigen aanbod ‘nazorg in groep’ (vb Stevige Start – zie later)  wordt vaak 

ook ingegaan en als ondersteunend ervaren. Maar vaak is dit niet voldoende.  

Door de komst van kinderen met speciale noden (special needs) worden heel wat extra’s gevraagd 

aan adoptieouders. Voor elk van deze gezinnen is permanente ondersteuning wenselijk. Gezinnen 

met (opvoedings)nood (groep 3: ernstige problemen in het gezin door bijvoorbeeld effecten van 

traumatische ervaringen, ontwikkelingsmoeilijkheden) kloppen met grote verwachtingen aan bij 

Steunpunt Adoptie en worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. Daar zijn de wachtlijsten 

vaak ellenlang en is doorverwijzing moeilijk.  

 

Cijfers: 

 

39% van de nazorgvragen behoort tot groep 1 (spanning). De grootste groep adoptieouders en 

geadopteerden contacteert het Steunpunt in crisis (groep 2). Een kleine maar moeilijke begeleiding 

geldt voor groep 3 voor toch 14% van de nazorgvragen.  

 

 
 

 

 

Groep 1: 
spanning

39%

Groep 2: 
crisis
47%

Groep 3: 
nood
14%



12 
 

4.2 Ondersteuning en nazorg in groep 

WAT? 

Bij nazorg in groep ontmoeten mensen met gelijkaardige vragen en zorgen elkaar.  Ze vinden er 

erkenning en herkenning voor hun persoonlijke situatie. Adoptieouders en geadopteerden ervaren 

vaak negatieve opmerkingen en onbegrip van een omgeving die weinig voeling heeft met de 

specifieke extra’s van adoptie.  Het is dan ook belangrijk om een platform aan te bieden waar mensen 

in alle veiligheid hun ervaringen kunnen delen met anderen.  Ze worden hierin ondersteund, enerzijds 

op een professionele manier door de groepsbegeleiders en anderzijds op een informele manier door 

de andere deelnemers in de groep.  In tegenstelling tot individuele begeleiding, komen er heel wat 

informatie, tips, aanmoediging van niet professionelen en zijn mensen rapper geneigd om hun netwerk 

in de adoptiecontext uit te breiden en mekaar verder te ondersteunen.  Professionele ondersteuning 

wordt dan ook gemakkelijker overbodig gemaakt.  

In 2013 werden groepsbegeleidingen ‘Stevige Start’ georganiseerd.  

Deze vorming  is bedoeld om adoptieouders, die pas (tussen 6 maand en 2 jaar) een kind in hun gezin 

opgenomen hebben, te ondersteunen in de opbouw van een veilige hechtingsrelatie met hun 

adoptiekind. 

Er komen thema’s aan bod zoals: basisveiligheid, vertrouwen opbouwen, zelfvertrouwen, 

slaapproblemen, basiscommunicatie, grenzen stellen, omgaan met de nood aan controle, trauma en 

verdriet, starten in de kinderopvang of school. 

De reeks bestaat uit 5 bijeenkomsten in een vaste groep van een 6-tal gezinnen.  De bijeenkomsten 

zijn een combinatie van theorie, ervaringen uitwisselen met andere ouders en oplossingen zoeken 

voor problemen waar adoptieouders in de eerste fase van adoptie mee geconfronteerd worden. Op de 

vierde avond wordt de omgeving (vrienden en familie) uitgenodigd, de familie-avond. 

PROCES 

In 2013 werd “Een Stevige Start” verder uitgebouwd en werd een extra avond toegevoegd.   

NORM 

Adoptieouders worden in het begin van de adoptie zo goed mogelijk te ondersteund en bouwen een 

netwerk uit, zodat ze een goede start krijgen met hun kind.   

MEDEWERKER(S): 

Nadine Meeus 

Katherine D’Hoore 

OUTPUT 

Stevige Start 1 - 2013 

Januari – mei 

 

Leuven 

5 gezinnen 

Stevige Start 2 - 2013 

Februari – juni 

 

Antwerpen 

6 gezinnen 

Stevige Start 3 - 2013 

November – februari ‘14 

Gent 

5 gezinnen 

De familieavonden waren een succes.  Alle deelnemers brachten grootouders, meters en peters, 

leerkrachten of vrienden mee.  

Deelnemers van Een Stevige Start komen regelmatig met individuele vragen bij Steunpunt Adoptie.  

Voor deze mensen is de drempel naar ondersteuning lager.  
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5. Expertise en vorming 

 

 ‘Steunpunt Adoptie vzw is een expertisecentrum op het vlak van adoptie. Daarom zet de 

 organisatie in op het adoptiealert maken van de reguliere voorzieningen en hulpverlening en 

 het geven van informatie en vorming aan betrokkenen in adoptie, hulpverleners, onderwijs en 

 studenten in opleiding aan hogescholen en universiteiten.  

Een greep uit de thema’s die aan bod kunnen komen: gehechtheid, kinderopvang en school, 

rouwproces in de adoptiedriehoek, roots en omgaan met het herkomstland, kinderen met ‘special 

needs’, diversiteit en raciale identiteit, adoptiegrootouders.  

De werking van Steunpunt Adoptie vzw is gebaseerd op actueel wetenschappelijk onderzoek. Daartoe 

wordt samengewerkt met verschillende universiteiten in Vlaanderen.’  

WAT?  

Steunpunt Adoptie zet in op het adoptiealert maken van de reguliere voorzieningen en hulpverlening 

en het geven van informatie en vorming aan betrokkenen in adoptie, hulpverleners, onderwijs en 

studenten in opleiding aan hogescholen en Universiteiten.   

Deze vorming kan op maat van de aanvrager ( begeleiders en hulpverleners in opleiding of in de 

praktijk)  worden aangeboden, waarbij verschillende adoptie gerelateerde thema’s aan bod kunnen 

komen. 

De vorming wordt ook aangeboden (in aanbod) door het Steunpunt zelf of in samenwerking met 

partners zoals VAG. 

PROCES 

Reeds bestaande engagementen en contacten van het vroegere Steunpunt Nazorg Adoptie werden 

gecontinueerd en geconsolideerd. 

Nieuwe partners zoals de  nieuwe bachelor opleiding pedagogie van het jonge kind,  STOP ( Samen 

Sterker Terug Op Pad), Kind en Gezin Academie en EXPOO en WAIMH Vlaanderen werden 

aangesproken. 

Nieuwe thema’s werden uitgewerkt en aangeboden zoals:”  Kinderen met Special Needs adopteren, 

Adoptie en Onderwijs,  Wat brengt Sinterklaas allemaal mee? “ 

NORM: 

Expertisecentrum inzake adoptie zijn en kwalitatieve vorming in aanbod en op maat geven aan ieder 

die geïnteresseerd is in adoptie.   

Reguliere hulpverlening adoptie-alert maken zodat efficiënt en op maat kan doorverwezen worden.  

Ontwikkelen van netwerken in de hulpverlening en onderwijs.  

MEDEWERKERS 

Katherine D’Hoore 

Pia Dejonckheere 

Nadine Meeus 

Nele Vanmassenhove 

 
OUTPUT 

Vorming op maat 

09.01.13 
23.01.13 

8 x team coaching  “adoptiekind in het basisonderwijs”  
in verschillende Vlaamse basisscholen, 

http://www.steunpuntadoptie.be/frontend/files/userfiles/files/steunpunt-adoptie-map.pdf
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06.02.13 
27.02.13 
20.03.13 
19.04.13 
25.04.13 
18.12.13 

tussen 6 en 10 deelnemers,  
Katherine D’Hoore en Nadine Meeus 
 

28.03.13 
11.04.13 

2 x team coaching: “ Leren van en over adoptie” 
In reguliere voorzieningen, 
9 deelnemers, 
Pia Dejonckheere. 
 

04.06.13 
11.06.13 

2 x  intervisie met psychologe (1 casus) 
Pia De Jonckheere 
 

24.04.13 
19.09.13 

2 x pedagogische studiedag: “ kinderen met een kwetsbare 
gehechtheidsontwikkeling in het basisonderwijs”  
Scholengroep gemeenschapsonderwijs Noord Limburg, 70 deelnemers, 
Scholengroep gemeenschapsonderwijs Noorder- Kempen , 40 deelnemers,  
Nadine Meeus 
 

19.02.13 
15.03.13 

2 x team coaching voor medewerkers van het STOP – 4-7 team  
“ Kwetsbare gehechtheidsontwikkeling en de inhaalstrategie” 
8 deelnemers,  
Nadine Meeus 
 

17.09.13 1 x team coaching voor pleeggezinnendienst West-Vlaanderen  
“ Kwetsbare gehechtheidsontwikkeling en de inhaalstrategie”,  
20 deelnemers,  
Nadine Meeus 
 

18.03.13 1 x vorming “ De kwetsbare gehechtheidsontwikkeling van geadopteerden” 
voor de wachtende adoptiekandidaten van EVA vorming   
Nadine Meeus 
 

17.04.13 
18.04.13 
07.05.13 
04.12.13 
13.11.13 
22.11.13 
 
 

6 x gastcollege: “ Recente ontwikkelingen in het adoptielandschap en 
kwetsbare gehechtheidsontwikkeling en de inhaalstrategie” in de 
opleidingen:  
Bachelor pedagogie van het jonge kind,  
Sociale school Heverlee, 130 studenten, 
Sociale hogeschool Jette, 45 studenten,   
 2e master ontwikkelingspsychologie, Dr. W. De Mey, Ugent, 220 studenten, 
Manama voor artsen in de kinder-en jeugdgezondheidszorg, VUB, 9 studenten, 
Master in de sociale agogiek Ugent , prof. M. Vandenbroeck, 200 studenten  
Katherine D’Hoore en Nadine Meeus 
 

25.02.13 1 x gastcollege Bachelor opleiding vroedkunde en psychiatrie van KHBO, 
‘Leren van en over adoptie’ 
Pia Dejonckheere 
 

10.12.13 1 x vorming op studiedag “Borrelen en bruisen” van EXPOO,  
“Stevige Start een vorm van opvoedingsondersteuning aan prille 
adoptieouders”  
20 deelnemers,  
Nadine Meeus 
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03.06.13 1 x voordracht voor de Thaise delegatie met voorstelling van het nieuwe voor 
bereidingsprogramma op buitenlandse adoptie, sessie van  1 uur,  
Nadine Meeus 

 

17.10.13 1 x “Try out van het nieuwe voorbereidingsprogramma”  voor de 
adoptiesector,  
2 dagdelen van 3 uur, 65 deelnemers,  
Nadine Meeus, Carole Vandaele, Katherine D’Hoore, Nele Vanmassenhove 

 

 

Vorming in aanbod 

31.01.13 
25.04.13 
01.10.13 
21.11.13 

4 x Vormingsavond VAG ism Steunpunt Adoptie vzw: “ Eerste Hechting bij 
Adoptie”, 
tussen 20 en 30 deelnemers, 
Katherine D’Hoore en Nadine Meeus 
 

31.11.13 1 x Vormingsavond VAG ism Steunpunt Adoptie vzw: “ Hoe communiceer ik 
met mijn adoptiekind”, 
20 deelnemers,  
Katherine D’Hoore 
 

14.03.13 1 x Vormingsavond VAG ism Steunpunt Adoptie vzw: “ Gemengde gezinnen” 
30 deelnemers,   
Nadine Meeus 
 

19.09.13 
12.12.13 

2 x Vormingsavond VAG ism Steunpunt Adoptie vzw: “ Adoptie en onderwijs” 
Katherine D’Hoore 
 

08.10.13 
15.10.13 

2x Vormingsavond georganiseerd door Steunpunt adoptie: “Adoptie en 
onderwijs”,  
10 en 30 deelnemers,  
Katherine D’Hoore 
 

17.10.13 
14.11.13 

2 x Vormingsavond VAG ism Steunpunt Adoptie vzw: “ Wat brengt 
Sinterklaas allemaal mee?”,  
10 en 50 deelnemers,  
Katherine D’Hoore 
 

13.10.13 1 x Lezing op de familiedag van VAG; “Nieuwe adoptieprocedure 
interlandelijke adoptie”,  
Katherine D’Hoore 
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6. Extern communicatiebeleid 

 
6.1 Lancering van Steunpunt Adoptie vzw 

PROCES 

Steunpunt Adoptie ging officieel van start op vrijdag 4 oktober 2013 in de universiteit Gent.  

We maakten een virtuele wandeling over bruggen, beklommen bergen, droegen rugzakken en stopten 

even om bij te tanken.  

Op basis van de folder van Steunpunt Adoptie met adoptiemap stelden de medewerkers de werking 

van de organisatie voor. De spits werd vooraf afgebeten door voorzitter Michel Vandenbroeck met de 

lezing “Steunpunt Adoptie, welke steun voor wie?”. 

Na de academische zitting volgde een receptie ter plekke met daaropvolgend een receptie in de tuin 

van Steunpunt Adoptie.  

MEDEWERKERS 

Alle medewerkers van Steunpunt Adoptie 

6.2 Folder en flyers 

PROCES 

De dienstverlening van Steunpunt Adoptie werd bekendgemaakt via een folder ‘de map’.  

Deze folder werd tijdens de lancering van Steunpunt Adoptie verspreid, via de partners en 

persoonlijke contacten alsook via post aan de diensten in de adoptiesector. Deze folder is online te 

bezichtigen op de website van Steunpunt Adoptie. 

Aanzet werd gegeven om voor de afzonderlijke projecten zoals ‘Stevige Start’ een aparte flyer te 

ontwerpen en te verspreiden.  

MEDEWERKER 

Dagmar Warlop 

6.3 Nieuwsbrief 

PROCES 

Via een nieuwsbrief brengt Steunpunt Adoptie de doelgroep op de hoogte van adoptiespecifieke 

activiteiten, boeken en actuele inzichten uit de wetenschap en literatuur. 

De eerste nieuwsbrief ging in december 2013 de deur uit.  

MEDEWERKER 

Dagmar Warlop 

6.4 Website 

PROCES 

Steunpunt Adoptie ontwerpt in 2013 een toegankelijke website waarop de doelgroep gemakkelijk zijn 

weg vindt. Tijdens de zomer werd de light-versie ontworpen die op de lancering in oktober 13 online 

ging. Fase twee van de website start in 2014. 
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MEDEWERKER 

Dagmar Warlop 

6.5 Social media 

PROCES 

Facebook en Twitter worden ingezet als medium om inhoud over de organisatie te verspreiden.    

MEDEWERKER 

Dagmar Warlop 
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7. Interne deskundigheidsbevordering 

 
 
WAT? 

 

Steunpunt Adoptie als lerende organisatie: 

Bij de uitbouw van de dienstverlening wordt steevast vertrokken van wetenschappelijk onderzoek en 

nieuwe inzichten. Elke medewerker heeft een vormingsbudget en wordt uitgedaagd om ook via 

bijscholing en supervisie te leren. 

 
OUTPUT EN MEDEWERKERS 

22.01.13 
23.04.13 
18.06.13 
24.09.13 

Supervisie Kris Breesch 
Nadine Meeus, Inge Demol, Katherine d’Hoore, Nele Vanmassenhove 

08.03.13 Bijscholing: “Wat is onlinehulp? Verkennen van onlinehulp in welzijnswerk, 
Artevelde Hogeschool Gent 
Inge Demol 

09.03.13 Studiedag door de Sherborne Vereniging met als thema: “Sherborne en 
gehechtheid”,  
Nadine Meeus en Inge Demol 

21.03.13 Studiedag WAIMH Vlaanderen:  Een kind als (g)een ander.  
Nadine Meeus en Katherine d’Hoore 

23.04.13 Volgen van infoavond van VAG in verband met medische problemen bij 
adoptiekinderen gegeven door Dr.  Wojciechowski.  
Nadine Meeus en Carole Vandaele 

21.05.13 Bijscholing: “Visie op en implementatie van onlinehulpvormen”, Artevelde 
Hogeschool Gent 
Inge Demol 

30.05.13 Deelname aan de studiedag van buurtwerk t’Lampeke over kwetsbare 
kinderen in de kinderopvang, (Greet Geenen en Karen Daniels),  
Nadine Meeus 

19.06.13 “Event onlinehulp in welzijnswerk: draagvlak, drempels en dromen”, 
Artevelde Hogeschool Gent 
Inge Demol en Pia Dejonckheere 

24.06.13 Studiedag VCA: HIV en hepatitis B en C bij adoptiekinderen,  
Carole Vandaele, Inge Demol, Katherine D’Hoore, Nadine Meeus en Nele 
Vanmassenhove 

17.10.13 Groot Adoptieoverleg: lezing door Mevr. Tilmant over de beleving van 
kandidaat-adoptieouders vanuit hun (biologische) kinderwens naar een 
concreet adoptieproject,  
Carole Vandaele, Inge Demol 

08.11.13 Studiedag ‘Adoptiepubers’ van Stichting Adoptievoorzieningen in Utrecht, over 
relaties, reuring, reflectie en risico’s’,  
Carole Vandaele, Inge Demol, Katherine D’Hoore 

10.12.13 Studiedag “ Borrelen en Bruisen”, van Expoo 
Nadine Meeus en Inge Demol 
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8. Overleg 

 

WAT 

Leren door overleg, uitbreiden van netwerken, samenwerking in team, overleg rond beleid in de 

organisatie en op sectorniveau: allemaal tonen deze overlegmomenten hun meerwaarde in de 

uitwerking van de dienstverlening en het uitdragen van de visie en missie van Steunpunt Adoptie.  

OUTPUT EN MEDEWERKERS 

In team 

Overleg met de medewerkers van Steunpunt Adoptie 

Groot team: educatief medewerkers + secretariaatsmedewerkers 

5 maal per jaar -  bij voorkeur twee weken na de bestuursvergadering zodat 

beslissingen en voorstellen van het bestuur snel kunnen gecommuniceerd 

worden met het team. 

Klein team: educatief medewerkers 

Maandelijks – inhoudelijk 

Werkgroepoverleg Regelmatig thematisch overleg naargelang noodzaak 

Administratief medewerkers worden ad hoc ondersteund. 

Met het Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor adoptie (K&G) 

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) is aangesteld als centrale autoriteit inzake adoptie binnen de 

Vlaamse Gemeenschap. Het VCA geeft vorm aan het adoptiebeleid en –praktijk in overleg met de 

professionele actoren in de adoptiesector, met geadopteerden en de adoptiegezinnen. Het 

Raadgevend Comité (RC) geeft advies aan het VCA en bestaat uit vertegenwoordigers van 

geadopteerden en adoptieouders, voorzieningen (adoptiesector) en onafhankelijke deskundigen 

(universiteiten). 

Steunpunt Adoptie wordt in het RC vertegenwoordigd door Inge Demol (directeur) en 

plaatsvervangend San-Ho Correwyn (bestuurder). Inge Demol is tevens ondervoorzitter en maakt deel 

uit van het bureau dat de vergaderingen voorbereidt.  

Het raadgevend Comité van het VCA kwam in 2013 twee keer samen: 

07.10.13 

13.12.13 

Met partners 

De medewerkers van Steunpunt Adoptie hielden op regelmatige tijdstippen overleg met volgende 

partners: 

VCA 
Periodieke bespreking van de lopende dagelijkse werking,   
thematisch overleg (rootswerking), 
leerplatform special needs 

Binnenlandse adoptiediensten 
In kader van voorbereiding (kinderen special needs), thematisch overleg 

Interlandelijke adoptiediensten Vlaanderen en Wallonië 
Uitbouw informatiesessie, rootsbegeleiding 

Diensten voor maatschappelijk onderzoek 
Samenwerking voorbereiding – maatschappelijk onderzoek - nazorg 
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Geadopteerd.be 
Overleg en samenwerking 

VCOK 
Overleg en samenwerking 

Universiteit Gent 
Overleg en samenwerking lancering Steunpunt Adoptie oktober 2013 

Waimh – World Association for Infant Mental Health 
Nadine Meeus als bestuurslid 

VAG – Vereniging voor Adoptiekind en Gezin  
Samenwerking algemeen en vormingsaanbod 

Dr. Wojciechowski 
Bijdrage aan het nieuwe voorbereidingsprogramma 

Paika – contact met Katrien Vanfraussen 
Samenwerking nazorg en special needs 

Stichting Adoptievoorzieningen in Utrecht 
Samenwerking en uitwisseling 

Sherborne België 
Overleg en samenwerking nazorg 

Expoo  
Over opvoedingsondersteuning en studiedag Borrelen en Bruisen 

Magenta 
Overleg en samenwerking met Noor Seghers van het Magenta-project KULeuven 
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9. Beleid algemeen, financieel en personeel 

 
9.1 Algemeen beleid 

 
WAT? 

 

De raad van bestuur van Steunpunt Adoptie is samengesteld uit personen uit de oprichtende 

organisaties (VCOK, Triobla en VAG) en aangevuld met personen met affiniteit met het domein en de 

sector. De raad van bestuur 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.  

De voorzitter, een bestuurder en de directeur van Steunpunt Adoptie 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. 

NORM 

 

De raad van bestuur, algemene vergadering en dagelijks bestuur is in 2013 herhaaldelijk 

samengekomen, zo dikwijls als het belang van de organisatie vereist.   

 
MEDEWERKER 

 

Voorzitter, bestuurders en directeur 

 
OUTPUT 

Vijf raden van bestuur hebben in 2013 plaatsgevonden alsook een algemene vergadering. 

14.01.13 (RVB) 

05.03.13 (RVB) 

14.06.13 (RVB & AV) 

18.09.13 (RVB) 

18.11.13 (RVB) 

 

Het dagelijks bestuur kwam in 2013 herhaaldelijk samen. 

Tijdens deze vergaderingen kwamen volgende thema’s aan bod: de rol van Steunpunt Adoptie in het 

omgaan met rootsvragen van geadopteerden en adoptieouders, wijziging van het kindprofiel en het 

thema special needs in de voorbereiding en de nazorg, samenwerking in de organisatie en met 

partners. 

 

9.2 Financieel beleid 
 

WAT 

 

Voorbereiden en opvolgen van het financieel beleid en van de door het bestuur genomen 

beslissingen. 

De financiële afrekening voorbereiden en toelichten op de algemene vergadering. 
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MEDEWERKER 

 

Directeur en financieel medewerker (Joske Buyle) 

 
OUTPUT 

 

De algemene vergadering keurt de financiële afrekening goed. Gezien 2013 het startjaar was voor 

Steunpunt Adoptie kon geen afrekening van het voorgaande jaar gemaakt worden.  

 

 

9.3 Personeelsbeleid 

WAT? 

Steunpunt Adoptie investeert in goed personeelsbeleid waarbij alle medewerkers serieus genomen 

worden en perspectieven worden geboden. Medewerkers die zich goed voelen op het werk, presteren 

beter, leven gezonder, zijn meer gemotiveerd en stellen zich flexibeler en creatiever op.  

De organisatie zet ook in op deskundigheidsbevordering van alle medewerkers en op 

medewerkerstevredenheid via functioneringsgesprekken. 

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. 

NORM 

Er is gewerkt aan het uitbouwen van het personeelsbeleid.   

MEDEWERKERS 

Directeur 

Joske Buyle (personeelsadministratie) 

OUTPUT 

In november 2013 werden alle medewerkers bevraagd naar tevredenheid via een 

functioneringsgesprek. In het eerste jaar na de fusie werd vooral ingegaan op de samenwerking in 

team. Werkpunten werden meegenomen en besproken met de medewerker.  

Elke medewerker beschikt over een vormingsbudget, is daarvan op de hoogte en kan een aanvraag 

voor vorming indienen bij de directeur. (zie jaarverslag 7. Interne deskundigheidsbevordering). Deze 

bijscholing dient een meerwaarde te zijn voor de persoon en de organisatie. Gevraagd wordt aan elke 

medewerker op nieuwe inzichten te delen op teamvergaderingen (zie jaarverslag 8. Overleg in team). 

In mei 13 organiseerde de directeur een teamdag als teambuildingsactiviteit. Tijdens het begin van de 

grote vakantie hielden de medewerkers een teamtweedaagse in Zeeland. Deze activiteiten 

bevorderden het teamgevoel met grote ruimte voor formeel en informeel overleg.  
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10. Planning 2014 
 
Wanneer in 2013 sterk werd ingezet op het samenbrengen van verschillende medewerkers, het 
vormen van visie over diverse thema’s en de uitbouw van een nieuwe infosessie en voorbereiding op 
adoptie (omwille van het verplichte karakter in de adoptieprocedure), gaat de aandacht in 2014 
voornamelijk uit naar de uitbouw van een sterk en divers nazorgaanbod voor geadopteerden en 
adoptieouders. Meer specifiek wordt werk gemaakt van visievorming en uitbouw van activiteiten rond 
het thema roots net als voor het thema special needs. 
 
In een dynamische sector zoals de onze is het noodzakelijk om snel maar toch doordacht in te spelen 
op nieuwe tendensen en wordt verwacht dat nieuwe activiteiten doorheen het reguliere aanbod zullen 
fietsen.  

 

10.1 Info en voorbereiding 
 
Evaluatie van de informatiesessie 

Drie à zes maanden na het volgen van de informatiesessie wil Steunpunt Adoptie de deelnemers 

bevragen naar hun ervaringen. Wat zijn de mogelijke effecten?  

In 2013 telden we een uitval van 22%. Wat geven de kandidaat-adoptieouders aan als reden voor 

deze beslissing? Waarom zetten de deelnemers hun adoptieprocedure wel verder? Wat heeft hen 

gesterkt en gemotiveerd?  

 
Info-en documentatiecentrum 
De website van Steunpunt Adoptie wordt uitgebreid met een nieuwe module voor het ontlenen van 
boeken. In 2013 verliep dit via de website van VAG. Alle boeken worden opnieuw ingevoerd en 
aangevuld. Een nieuw ontleningssysteem wordt ontworpen.  

 

10.2 Ondersteuning en nazorg 
 
De huidige nazorgwerking wordt gecontinueerd naargelang de beschikbare tijd (hoe meer 

voorbereiding op adoptie moet worden georganiseerd, hoe minder tijd er kan besteed worden aan de 

nazorg en vice versa). Extra aandacht wordt besteed aan: 

 

Roots voor geadopteerden en adoptieouders 

Op diverse domeinen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nazorgaanbod rond het thema 

roots: 

- Op sectorniveau:  

o uitwisseling van informatie en samenwerking van het formele en ondersteunende,  

o bespreking van het thema op het raadgevend comité van het VCA,  

o visievorming met de diverse partners. 

- Intern: 

o Ontwikkelen van visie, via literatuur, inspiratie-avonden met adoptieouders en 

geadopteerden en een denktank roots, 

o Organisatie van groepssessies ‘roots, ver gezocht?’ voor ouders en geadopteerden, 

Nazorg voor gezinnen met zware problemen en vorming SN 

- Adoptiegezinnen ondersteunen: 
o Zoeken naar (al dan niet) adoptie-alert hulpverleningsnetwerk rondom het gezin, 
o Sensibilisering van de reguliere voorzieningen via het geven van team-coaching en 

vorming op maat,  
- Vormingsaanbod ‘special needs’ ontwikkelen voor kandidaat-adoptieouders die nadenken 

over adoptie van een kind met bijzondere noden: 
o Wat kan het betekenen om een kind(eren) met SN op te nemen in je gezin en hoe 

denken we na over de zorg die we, wel of niet, kunnen bieden als ouder(s)? 
- Organisatie van een studiedag over special needs voor de medewerkers van de adoptiesector 

en de implementatie voor de diensten voor maatschappelijk onderzoek. 
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Dag van de geadopteerden 
In september organiseert Steunpunt Adoptie in samenwerking met Geadopteerd.be een activiteit voor 
geadopteerden waar ontmoeting centraal staat. Diverse activiteiten met een knipoog naar adoptie 
worden uitgewerkt. 
 
Adoptiekaart 

o Een module voor een nieuwe adoptiekaart wordt ontwikkeld en gekoppeld aan de website van 
Steunpunt Adoptie.  

o Er wordt zowel intern als met de partners nagedacht over de toegankelijkheid van deze tool. 
o Contacten van hulpverleners worden gedeeld, gecheckt en aangevuld. 

 

10.3 Expertise en vorming 
 

In 2014 zet Steunpunt Adoptie meer in op het actief aanbrengen van het eigen vormingsaanbod: 

o Via een folder 

o Via het ‘warm houden’ van oude contacten en het aanboren van nieuwe contacten.  

 

En nog veel meer… 

 

The A-team 

 

 


