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2020… het jaar waarin verbondenheid extra betekenis krijgt
Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen.
Organiseren en plannen, niet te strak de teugels vasthouden, maar meebewegen op dynamieken en heersende
vraagstukken. Zo doen we het al jaren. Maar toen Covid-19 onze wereld plots overspoelde, moesten we de teugels
een beetje laten vieren. Reeds geplande activiteiten werden geannuleerd. We zochten naar manieren om opnieuw en
aangepast op te bouwen. Daar slaagden we in. Telkens vanop afstand, maar ook nabij en verbonden. De grootste
factor in dat succes zijn de vele spelers in het veld: het team, de vrijwilligers, de partners, het bestuur, de doelgroepen.
Steunpunt Adoptie schakelde van live naar online wanneer noodzakelijk, maar zette zich in voor fysieke nabijheid
wanneer mogelijk. Zo organiseerden we onze infosessies 1 en 2 online zodat kandidaat-adoptieouders hun traject
konden opstarten. We kozen ervoor om de voorbereiding live aan te blijven bieden, omdat het onderlinge contact met
andere gezinnen in deze fase een absolute meerwaarde biedt. Omwille van de restricties op fysieke contacten, is er
bijgevolg een daling in het aantal voorbereidingen niet gekind kind. a-Buddy annuleerde noodgedwongen alle fysieke
activiteiten en verhoogde het aantal online contacten onderling. Daarnaast beukte Covid-19 hard in op de veerkracht
van sommige adoptieouders en geadopteerden.
De pandemie creëerde niet alleen onzekerheid en extra stress, maar bood ook kansen. De webinars en het online
panel kenden een nooit gezien aantal bezoekers. De schakelbeweging naar een hoofdzakelijk online aanbod belet
fysieke nabijheid, maar zorgt er ook voor dat afstand en verplaatsingen makkelijker te overbruggen zijn. We merkten
dat gezinnen de lockdown benutten als extra hechtingsperiode. Volwassen geadopteerden zochten meer nabijheid bij
elkaar, via informele netwerken, maar ook via de vrijwilligers van a-Buddy. We kwamen met a-Buddy naar buiten met
het boekje ‘Verhalen vol lekkers’, dat ontzettend mooi werd dankzij de steun van organisaties en vrienden.
2020 was een bijzonder jaar. We hebben geploeterd, geschakeld, kenden momenten van onzekerheid en frustratie.
Maar bovenal onthoud ik de lichtpuntjes, de warmte en solidariteit en de verbondenheid… weliswaar vanop afstand,
maar duidelijk voelbaar. Heel erg bedankt hiervoor!

Inge Demol,
Directeur Steunpunt Adoptie
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Waarde - betrokken
Dag in dag uit zetten we ons in voor een adoptiealerte samenleving. We volgen de actualiteit in
het adoptielandschap op de voet en zijn alert voor wat er leeft bij adoptiebetrokkenen. In alles
wat we doen, stellen we geadopteerden en hun gezin centraal.
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Voor wie
Steunpunt Adoptie biedt een laagdrempelige, gevarieerde dienstverlening voor adoptiebetrokkenen. Ons publiek is
divers en bestaat uit verschillende doelgroepen. De primaire doelgroepen zijn geadopteerden, kandidaat-adoptieouders, adoptieouders, geboorteouders, professionals en studenten.
Elk van deze doelgroepen heeft zijn eigen vragen en verwachtingen, bedenkingen en bezorgdheden, eigen doelen
en belangen. Wij bieden een antwoord op de behoeften van deze verschillende groepen door vorming, (groeps-)
begeleiding en informatie te organiseren.
Kandidaat-adoptieouders ontmoeten we tijdens de informatiesessies, de voorbereidingscursus op adoptie,
de webinarreeks en onze jaarlijkse panelavond.
Adoptieouders (en hun naaste omgeving) kunnen terecht bij ons voor EHBA-ondersteuning (Eerste Hechting bij
Adoptie). Dit is onder andere begeleiding in het kader van het verwelkomen van het adoptiekind in hun gezin. Eenmaal
het adoptiekind in het gezin is, kruisen onze wegen weer in de nazorg. Wij bieden adoptieouders ondersteuning in
groep of op maat.
Geadopteerden zien we terug als tiener op de avontuurlijke a-teensdagen en als ze (jong-)volwassen zijn. Als tiener
willen ze gewoon samen leuke dingen doen met andere geadopteerden. De (jong-)volwassen geadopteerden
die tot bij ons komen, hebben zeer uiteenlopende vragen. Die vragen variëren van een ontmoeting met andere
geadopteerden, naar ondersteuning bij de inzage van het adoptiedossier, tot sociaal-emotionele problemen waar
ze tegenaan lopen. Kortom: zowel praktische, als relationele en existentiële vragen.
Geboorteouders komen meer en meer naar buiten met hun verhaal, ook bij ons. Het gaat over een kleinere doelgroep
die niet altijd even zichtbaar is. We creëren ontmoetingsplekken om deze doelgroep te bereiken. Zo ontmoeten we
geboorteouders tijdens panelavonden en ontmoetingsmomenten met geadopteerden en adoptieouders. Indien de
vraag wordt gesteld, brengen we hen in contact met andere geboorteouders. Ouders en familie uit het buitenland, die
op zoek zijn naar hun afgestane kind in België, kunnen beroep doen op een nazorgmedewerker van Steunpunt Adoptie
als brugfiguur.
Professionals, werkzaam binnen de adoptiesector of daarbuiten, kunnen bij ons terecht met adoptiegerelateerde
vragen. We kunnen de vragen van deze doelgroep in twee categorieën opsplitsen. Enerzijds komen (adoptie-)
hulpverleners, leerkrachten en andere professionals tot bij ons voor vorming of coaching. Anderzijds krijgen we
van hen ook specifieke nazorgvragen. We zien het dan ook als een essentiële opdracht om een adoptiesensitief
hulpverleningsnetwerk uit te bouwen en goede samenwerkingsverbanden op te zetten en te verstevigen, zoals door
middel van een nieuwsbrief exclusief voor professionals.
Zowel studenten uit het middelbaar als uit het hoger onderwijs komen bij ons aankloppen met diverse vragen.
Sommige studenten vragen hulp en ondersteuning in het kader van hun eindwerk of een geïntegreerde proef,
anderen willen een of meerdere dagen komen meewerken in onze organisatie of zijn op zoek naar informatie over
diverse thema’s rond adoptie. Wij sporen de studenten aan om zoveel mogelijk zelf opzoekwerk te doen en helpen
hen op weg via doorverwijzing naar goede bronnen.
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Waarde - respectvol
Met een open geest en zonder vooroordelen helpen we alle adoptiebetrokkenen: kinderen en
volwassenen, ouders én professionals. Voor ons is iedereen gelijkwaardig en elke vraag wordt
zonder oordeel en discreet behandeld. Samen zoeken we naar passende antwoorden.

Ons aanbod
1 Informeren en voorbereiden op adoptie
1.1 Informatiesessies
Kandidaat-adoptieouders die de adoptieprocedure willen opstarten, zetten de eerste stap tijdens onze
informatiesessies.
We organiseren 2 opeenvolgende informatiesessies:
•

informatiesessie 1: informatieoverdracht in grote groep

In infosessie 1 overlopen we de Vlaamse adoptieprocedure, de verschillende vormen van pleegzorg, alsook de
tendensen in adoptie wereldwijd. We schetsen een beeld van de kinderen die ter adoptie worden afgestaan en in
Vlaamse gezinnen terechtkomen. Daarbij worden de 5 categorieën van kinderen met special needs besproken.
Normaal gezien wordt infosessie 1 live en in grote groep (30 kandidaat-adoptiegezinnen) gegeven. Door COVID-19
schakelden we vanaf april 2020 over naar online infosessies 1. De informatie werd gebracht door zowel medewerkers
van Steunpunt Adoptie als Vlaams Centrum voor Adoptie. Zij ontwikkelden beeldmateriaal die de deelnemers konden
bekijken en nodigden de kandidaat-adoptieouders daarna uit voor een online vragenuur.
In 2020 organiseerden we in totaal 8 informatiesessies 1 waarvan 2 live en 6 online, waaraan 269 gezinnen
deelnamen. 10 koppels of alleenstaanden beslisten om na de eerste infosessie te stoppen of het vervolg van de
procedure uit te stellen.
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•

informatiesessie 2: interactief werken in kleine groep

Tijdens infosessie 2 bieden we inzichten in volgende thema’s: fundamentele breuken bij adoptiekinderen, herstel van
trauma en hechtingsrelaties, verlieservaring en rouwproces bij ouders, kinderwens en noden van het kind, ontwikkelen
van vaardigheden en draagkracht van adoptieouders. Om de kandidaat-adoptieouders beter te ondersteunen in de
afweging draaglast – draagkracht, breidden we dit thema uit tijdens infosessie 2 met onder andere beeldmateriaal.
Aanvullend werkten we op onze website een pagina uit over draagkracht – draaglast. Deze tool bevat zinvolle vragen,
waardevolle literatuur en documentaires, en handige doorverwijzingen die ondersteunen bij het uitwerken van de
balans in draagkracht en draaglast.
Ook hier wisselden we in 2020 live informatiesessies af met online sessies. Via het online platform Zoom konden we
de kandidaat-adoptieouders opdelen in aparte ruimtes zodat uitwisseling en het delen van informatie mogelijk was.
In totaal organiseerden we in 2020 16 informatiesessies 2, waarvan 12 live en 4 online. 147 gezinnen namen
deel aan infosessie 2.

1.2 Voorbereidingscursus
De tweede verplichte stap in de adoptieprocedure na de infosessies is het volgen van de voorbereidingscursus op
adoptie. Enkel kandidaat-adoptieouders die de informatiesessies hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan de
voorbereiding op adoptie.
De voorbereidingscursus voor kandidaat-adoptieouders die een niet-gekend kind willen adopteren, neemt 3 dagen in
beslag. Kandidaat-adoptieouders die een gekend kind (vb. stiefkind, pleegkind) willen adopteren of een intrafamiliale
adoptie willen realiseren (adoptie van een familielid uit het buitenland) volgen bij ons een voorbereiding van 1 dag en
moeten de voorafgaande informatiesessies niet volgen.

9 Voorbereiding ‘adoptie van een niet-gekend kind’
De voorbereiding voor kandidaat-adoptieouders heeft een dubbel doel. Enerzijds trachten we de kandidaten een
realistisch beeld te schetsen van de kinderen die geplaatst worden voor adoptie. Zo kunnen zij inschatten of ze de
draagkracht hebben die nodig is om een kind een nieuwe opvoedingskans te bieden. Anderzijds zetten wij tijdens deze
3 volledige dagen van voorbereiden ook sterk in op dynamieken tussen de kandidaten onderling, gericht op het
uitwisselen van ervaringen en het creëren van een adoptienetwerk.
We maakten het voorbije jaar een paar inhoudelijke aanpassingen aan onze voorbereiding. Op basis van meermaals
ontvangen feedback van kandidaten herwerkten we een deel rond draagkracht dat te veel overlap toonde met
infosessie 2. We behielden de vragen die nodig zijn voor het thema special needs (‘sterktes en groeipunten van je
gezin’). Daarnaast pasten we het thema ‘reacties uit de omgeving’ licht aan zodat het ook meer van toepassing is op
binnenlandse adoptie. Ook verschoven we dit naar het begin van de cursus, omdat dit verbindend werkt en goed is
voor de groepsdynamiek.
In normale omstandigheden worden de kandidaat-adoptiegezinnen, koppels of alleenstaanden, in kleine groepjes van
8 à 10 gezinnen voorbereid in Gent, Brussel of Antwerpen. In die fase van de adoptieprocedure en rekening houdend
met de doelstelling en aanpak van de voorbereidingscursus (grote mate van interactiviteit, groepswerk en netwerkvorming) hebben we besloten om deze cursus in 2020 niet online te geven, zolang dit de totale wachttijd van de
kandidaat-adoptieouders niet in het gedrang brengt. Dat betekent dat we in 2020 minder voorbereidingscursussen
niet-gekend kind hebben georganiseerd in vergelijking met de jaren ervoor. Dit wordt ingehaald in 2021.
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In 2020 organiseerden we in totaal 13 groepen voorbereiding niet-gekend kind. 98 gezinnen vervolledigden de
cursus en kregen een attest. Hiermee konden ze de procedure verderzetten bij de familierechtbank tot het verkrijgen
van een geschiktheidsvonnis.
In het kader van de voorbereiding organiseerden we 5 vormingsavonden, buiten het verplichte voorbereidingsprogramma: een webinarreeks van 4 avonden rond special needs, en een panelavond waarbij 6 personen
(2 geadopteerden, 2 afstandsouders en 2 adoptieouders) hun persoonlijke verhaal vertelden. Deze verliepen
geheel online als gevolg van de coronamaatregelen.
Kandidaat-adoptieouders die de voorbereiding reeds in het verleden volgden en voor een tweede of derde adoptie
gaan, kunnen een duplicaat attest opvragen aan Steunpunt Adoptie. In 2020 leverden we 13 duplicaten voorbereiding
op adoptie af.

9 Voorbereiding ‘intrafamiliale adoptie’
Het voorbereidingsprogramma ‘intrafamiliale adoptie’ is gericht op kandidaat-adoptieouders die een kind willen
adopteren uit het buitenland waarmee ze (tot de derde graad) verwant zijn. Deze voorbereiding duurt een dag. Omdat
de betrokken kandidaat-adoptieouders vaak uit verschillende landen afkomstig zijn en bijgevolg anderstalig zijn, geven
we de intrafamiliale voorbereiding in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels.
Deze voorbereiding wordt voorafgegaan door een gesprek bij het Vlaams Centrum voor Adoptie aangaande de
algemene procedure die van toepassing is bij een intrafamiliale adoptie.
Deze voorbereiding werd in 2020 een keer georganiseerd. 2 gezinnen namen deel en ontvingen een attest.

9 Voorbereiding ‘adoptie van een gekend kind’
Ook wie een gekend kind wil adopteren, moet een attest van voorbereiding voorleggen op de familierechtbank. De
voorbereiding duurt een dag en is enkel bedoeld voor de persoon die het kind adopteert. Vaak gaat het om een kind
van een partner, maar het kan ook gaan om een kind van een familielid, een pleegkind of een kind van een draagmoeder. In de voormiddag worden juridische aspecten besproken, in de namiddag komen psychosociale thema’s aan
bod. In de tweede coronagolf namen we de beslissing om de voorbereidingscursus online te geven en pasten we onze
werkvormen hierop aan. De digitale manier van werken werd erg positief onthaald door de deelnemers.
163 gezinnen (koppels of alleenstaanden) namen deel aan deze voorbereiding, georganiseerd in 9 groepen, waarvan
7 live en 2 online.

Aantal deelnemers voorbereid op adoptie kent een daling van 23%
In totaal hebben 263 gezinnen (koppels of alleenstaanden) in 2020 een specifieke voorbereiding gevolgd bij
Steunpunt Adoptie. In vergelijking met het voorgaande jaar is dat een daling van bijna 23%. Dit komt doordat we geen
voorbereiding niet-gekend kind organiseerden in tijden van lockdown. Zoals hierboven vermeld, kozen we ervoor
om deze voorbereidingen uit te stellen tot de coronamaatregelen opnieuw versoepelden. Naast kennisdeling en
zelfreflectie, speelt interactie tussen deelnemers een belangrijke rol tijdens de voorbereiding. Daarnaast draagt
informeel contact tussen deelnemers bij aan het uitbouwen van een steunend netwerk. We vinden dat een live
vorming hierin aanzienlijk meer mogelijkheden biedt. Zolang we geen vertragende factor zijn in de totale doorlooptijd
van kandidaat-adoptieouders, geven we de dus voorkeur aan het inhalen van de voorbereiding in periodes van
versoepelde coronamaatregelen.
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Aantal gezinnen
voorbereid op adoptie

2016

2017

2018

2019

2020

134

142

151

164

98

Intrafamiliale adoptie

16

9

9

10

2

Extra vorming binnenlandse adoptie

23

3

5

4

0

Adoptie gekend kind

152

164

164

163

163

Totaal

325

318

329

341

263

Adoptie niet gekend kind

1.3 Allerlei informatievragen
In totaal registreerden we in 2020 640 informatievragen die beantwoord werden door een educatief medewerker.
Vragen van administratieve aard werden niet meegerekend in deze telling.
55% van de vragen is afkomstig van kandidaat-adoptieouders. Het merendeel van hun vragen gaat over de
adoptieprocedure. Bijna de helft van deze groep zijn mensen die een gekend kind willen adopteren. Zij zitten
vooral met juridische vragen en indien nodig verwijzen we hen door naar het Vlaams Centrum voor Adoptie.
Naast kandidaat-adoptieouders komen ook studenten (15%) in het kader van hun thesis, geïntegreerde proef of
andere schoolwerken bij ons aankloppen met informatievragen.
Professionals (10%) stellen procedurele vragen of zoeken naar een gepaste doorverwijzing.
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2 Nazorg
2.1 Persoonlijke begeleiding
We bieden ondersteuning in groep of op maat. Voor persoonlijke begeleiding of een gesprek kunnen geïnteresseerden
ons contacteren via mail, telefoon, sociale media of face-to-face. Als gevolg van de coronamaatregelen voerden we
quasi geen face-to-face-gesprekken het voorbije jaar. In plaats daarvan verliepen nazorggesprekken vooral
telefonisch of via beeldbellen. We gebruikten daarvoor Zoom of Whereby als online platform.
Om onze hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te houden, is persoonlijke begeleiding gratis.
Zowel de geadopteerden (46%) als de adoptieouders (28%) vonden hun weg naar Steunpunt Adoptie voor
persoonlijke begeleiding: geadopteerden via a-Buddy, en geadopteerden en adoptieouders bij een nazorgmedewerker
van Steunpunt Adoptie.
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Geadopteerden stelden ons 390 nazorgvragen in 2020. Ze namen voornamelijk contact op via mail. De begeleidingsgesprekken verliepen vaak via mail, telefoon of beeldbellen. Face-to-face-contact kon door de coronamaatregelen
minder plaatsvinden.
Het nazorgaanbod voor geadopteerden werd in 2018 uitgebreid met de oprichting van a-Buddy. In 2020 zetten we
volop in op de uitbreiding en bekendmaking van het project (zie pag. 17). De cijfers van a-Buddy, zijnde buddyaanvragen (46), anonieme oproepen via de chattool van a-Buddy (59) en tussentijdse gesprekken met de buddy’s (22),
werden meegerekend in het totaal aantal nazorggesprekken. 127 van de 390 nazorgvragen (33%) vonden dus plaats
in het kader van a-Buddy. Het aantal gesprekken dat de buddy’s hadden met hun aanvragers werd niet opgenomen
in het aantal nazorggesprekken, omdat niet alle gesprekken via de chattool voor a-Buddy verliepen. In de anonieme
oproepen via de chattool van a-Buddy ging het vooral over lotgenotencontact en ervaringen delen, (zoeken naar)
biologische ouders, adoptieouders en roots(reizen).
In nazorggesprekken met geadopteerden die niet plaatsvonden in het kader van a-Buddy, hadden geadopteerden
vooral vragen over zoeken en (niet) vinden:

Het ondersteuningstraject bij nazorgvragen van geadopteerden is gemiddeld intensiever dan bij andere doelgroepen.
Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig.
Adoptieouders bereikten ons met hun vragen via telefoon en mail. We noteerden 237 nazorgvragen voor deze
doelgroep. Adoptieouders leren ons kennen in de voorbereiding op adoptie. Ze nemen vaak contact op tijdens de
eerste periode na aankomst, maar kunnen in elke levensfase van hun kind bij ons terecht.
De meeste nazorgvragen waren van die aard dat de nazorggesprekken via telefoon konden worden gehouden.
Gesprekken op kantoor waren gezien de coronamaatregelen maar beperkt mogelijk. Beeldbellen bood een alternatief.
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Adoptieouders vroegen ons vooral advies over volgende thema’s:

Geboortefamilies contacteerden ons per telefoon, mail of sociale media. In 2020 ontvingen wij 12 nazorgvragen
van deze doelgroep. Deze vragen ging over:

Professionals vormen een zeer diverse groep. Het gaat om zelfstandige therapeuten, CLB-medewerkers,
leerkrachten, vroedvrouwen, artsen, hulpverleningsteams rond een bepaald adoptiegezin enz. In 2020 noteerden
we 85 nazorgvragen, voornamelijk via telefoon. Professionals vroegen ons om advies in de begeleiding van cliënten:
“Hoe kunnen we als school het best ondersteuning bieden aan kinderen met een kwetsbare voorgeschiedenis?”,
“Wat zijn mogelijke stappen in de begeleiding?”, “Welke zoekmogelijkheden zijn er?, “Is doorverwijzing nuttig en zo ja,
naar waar?” enz. Naast inzichten deelden we vaak concrete info over ons nazorgaanbod, de buddywerking en
de adoptiekaart.
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Kandidaat-adoptieouders kwamen bij ons terecht met 73 nazorgvragen, voornamelijk via telefoon en e-mail.
Ze wilden hun draagkracht bespreken of twijfelden over hun kansen om het adoptietraject volledig af te ronden.
Ook stelden ze vragen over het maatschappelijk onderzoek, zochten ze naar lotgenotencontact of hadden ze
concrete vragen over de komst van hun kind. Enkele kandidaat-adoptieouders uitten ontevredenheden over de
werking van partners in de sector en vroegen ons om advies of bemiddeling.
Onderstaande grafiek, die de evolutie van info- en nazorgvragen weergeeft, toont aan dat het aantal informatievragen
gestegen is ten opzichte van het aantal nazorgvragen. Het totaal aantal vragen (1495) in vergelijking met 2019 (1481)
is stabiel gebleven.
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Waar kandidaat-adoptieouders vooral bij ons terecht komen met informatievragen, zien we in de grafiek hieronder dat
nazorg zowel voor adoptieouders als voor geadopteerden erg belangrijk is.

2.2 In groep
Elk jaar voorzien we een gevarieerd groepsaanbod dat beantwoordt aan de noden van onze doelgroep. Helaas
verhinderde COVID-19 ons om gedurende grote delen van het jaar samen te komen. We probeerden zoveel mogelijk
activiteiten en vormingen digitaal te organiseren. Andere activiteiten en vormingen annuleerden we, maar plaatsen we
opnieuw op de agenda in 2021, zoals ‘Familieopstellingen’. Door COVID-19 organiseerden we ‘Stevige Start’ en
‘Oudertrainingen’ online vanaf april 2020. Hoewel we het fysiek samenkomen misten, ervoeren we dat verhalen en
ervaringen ook online in een gemoedelijke sfeer gedeeld kunnen worden.

• Grootoudercursus
Als grootouder speel je een belangrijke rol in de opvoeding van je kleinkind. Een adoptiekleinkind krijgen is
boeiend, leuk, uitdagend, maar ook wel anders. Met andere adoptiegrootouders kunnen deelnemers tijdens
deze vorming gedachten en ervaringen uitwisselen en samen zoeken naar de extra’s verbonden aan adoptie.
We organiseerden 1 grootoudercursus in 2020.

• Stevige Start
Ouders kunnen in de eerste jaren van adoptie soms een duwtje of steun in de rug gebruiken. Tijdens deze
sessies ontmoeten ze andere ouders en zoeken ze samen naar oplossingen of manieren om met de
opvoedingssituatie thuis om te gaan. Theoretische kaders die relevant zijn voor hun specifieke situatie
worden opgefrist. In 2020 is er geen live groep kunnen doorgaan, maar zijn 5 online groepen doorgegaan in het
voorjaar. Daarnaast werd in samenwerking met FIAC een reeks van 3 sessies georganiseerd, waarvan er 2 zijn
kunnen doorgaan in het najaar. 1 is uitgesteld tot de coronamaatregelen versoepelen in 2021.
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• Oudertrainingen
Deze groepsbegeleiding biedt ondersteuning aan adoptieouders van tieners. De principes van geweldloos
verzet en nieuwe autoriteit van Haim Omer zijn het uitganspunt en andere thema’s eigen aan puberteit en
adoptie komen hier ook aan bod. De essentie van deze training is om ouders steviger te laten staan in hun rol
als opvoeder en de band met hun kind sterker te maken, ondanks eventueel moeilijk gedrag van de tiener.
De eerste sessie (van een reeks van 5) is doorgegaan net voor de lockdown, de andere sessies zijn online
gegeven in het najaar. Een deel van de groep is afgehaakt, omdat ze liever live contact hebben met andere
adoptieouders. FIAC heeft een oudertraining van 3 sessies georganiseerd, waarvan er 2 live zijn kunnen
doorgaan. De laatste sessie zal in 2021 gegeven worden wanneer de coronamaatregelen het toelaten.

2.3 Bevraging professionals
In de zomer van 2020 stuurden we via Survey Monkey een enquête uit naar 87 contacten (adoptiesensitieve
professionals) op onze adoptiekaart. We ontvingen 41 ingevulde vragenlijsten.
De volgende 3 thema’s werden het meest gekozen bij de vraag ‘Over welke thema’s wens je meer info te
ontvangen?’: adoptiepuberteit en loyaliteiten (56%), gehechtheid (51%) en zoeken en (niet) vinden (46%).
De volgende 3 manieren waarop we deze thema’s tot bij de professionals brengen, zijn daarbij het meest
populair: interessante literatuurlijst en documentaires (67%), webinars (64%) en teksten op onze kennisdatabank (59%).
De professionals op onze adoptiekaart begeleidden vooral geadopteerden (88%) en adoptieouders (73%).
Gehechtheid (88%) en identiteit (85%) zijn de grootste thema’s die in deze begeleidingen aan bod kwamen,
gevolgd door trauma (65%) en rouw en verlies (53%).

2.4 Bevraging nazorg bij adoptieouders - kwantitatief
In het najaar van 2020 lanceerden we via Facebook een enquête op Google Forms rond ons nazorgaanbod.
We ontvingen antwoorden van 60 adoptieouders. Hieruit bleek onder andere dat er geen voorkeur is voor de
vorm waarin een vorming doorgaat: live en online worden evenwaardig bevonden. Een persoonlijk gesprek
wordt dan weer wel liever live (56%) in plaats van online (32%) gehouden.
Uit ons huidig aanbod zijn de volgende 2 vormingen de meest gekende: ‘Eerste hechting bij adoptie’ (73%) en
‘Mijn kleinkind is geadopteerd, super toch?!’ (50%). Daarnaast kende 40% onze individuele nazorgaanbod.
Deze 3 vormingen mochten in de nabije toekomst opnieuw georganiseerd worden: ‘Adoptiepuberteit’ (44%),
‘Adoptiekind op de basisschool’ (40%) en ‘Praten over adoptie met je adoptiekind’ (37%).
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3 a-Buddy
• Cijfers
Er vonden 59 anonieme oproepen plaats in 2020. 44 van die 59 oproepers waren unieke oproepers (73%).
Een gemiddeld gesprek duurde 30 minuten en de gemiddelde leeftijd van de oproeper was 25 jaar. De meeste
oproepen vonden plaats in december (12) en april (9). Op basis van de criteria aangegeven door de buddy’s
gingen de gesprekken voornamelijk over lotgenotencontact en ervaringen delen, (zoeken naar) biologische
ouders, adoptieouders, roots(reizen) en identiteit. 2 oproepers verwezen ook naar de eenzaamheid die corona
met zich meebracht.
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In 2020 werden 46 vaste buddy’s aangevraagd. De gemiddelde leeftijd van die aanvragers was 28 jaar. De
aanvragers gaven vaak aan dat ze in hun omgeving niet de ondersteuning, herkenning en erkenning vinden die
ze nodig hebben. Daarom gaan ze op zoek naar iemand die hen wel begrijpt, om zich minder alleen te voelen,
en die zich vroeger dezelfde vragen stelde. Er waren ook 2 adoptieouders die een vaste buddy aanvroegen voor
hun zoon/dochter. Het aantal gesprekken dat de buddy’s hadden met hun aanvragers werd niet opgenomen in
het aantal nazorggesprekken, omdat niet alle gesprekken via de chattool voor a-Buddy verliepen. Sommigen
verkiezen een telefoongesprek, anderen geven na een keer chatten aan dat ze liever overschakelen op
videobellen etc.
18 geadopteerden gaven aan dat ze een luisterend oor willen zijn voor andere geadopteerden en meldden
zich aan als kandidaat-buddy. Voor een deel van hen plannen we een nieuwe opleiding in het najaar van 2021.

• Activiteiten, evenementen, intervisies, teammomenten
Uitgestelde evenementen is een rode draad bij alle organisaties in 2020, maar gelukkig kon 1 van de
3 a-teensdagen plaatsvinden. Op de laatste zonnige zaterdag van september gingen we SUP’en in Brugge.
Samen met 8 tieners gingen buddy Dries en coördinator Margot op het water. Samen koken en eten zaten
er jammer genoeg niet in, maar iedereen genoot met volle teugen!
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Van de 4 geplande aB-days kon jammer genoeg geen enkele plaatsvinden. Niet getreurd: van uitstel komt geen
afstel en die evenementen voor geadopteerden en hun omgeving nemen we gewoon mee naar 2021.
Online is het codewoord voor 2020. De geplande intervisies en teammomenten vonden bijna allemaal digitaal
plaats. De veiligste, maar niet altijd de plezantste manier om elkaar te zien en het contact te onderhouden.
We hadden 1 fysieke en 3 online intervisies, 5 online teammomenten zoals een e-peritief en 2 extra teammomenten rond suïcide bij geadopteerden n.a.v. het overlijden van een onder de buddy’s gekende
geadopteerde.
In juli konden we, dankzij de toen soepelere maatregelen, samen kamperen in Zedelgem. Iedereen genoot met
volle teugen van deze teamdag; wat deed het deugd elkaar terug te zien en bij te praten. Het werd een rustige,
zomerse dag met een wandeling, heerlijke barbecue en een gezellig kampvuur. We sloten de activiteit af met
een lekker ontbijt op zondagochtend.

In 2020 vonden ook de allereerste kernwerkgroepvergaderingen plaats met de groep die eind 2019 opgericht
werd. Deze kernwerkgroep stippelt op inhoudelijk en strategisch niveau mee de toekomst van a-Buddy uit.
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• Kookboek
In het voorjaar van 2020 startten we een uniek project op: ‘Verhalen vol lekkers’. In dit boek delen
verschillende geadopteerden een gerecht dat gelinkt is aan hun adoptie. In het aansluitende verhaal vertellen
ze waarom dat zo is. We interviewden de geadopteerden in een telefoongesprek, dat we opnamen.
Elke opname schreven we uit tot een verhaal.
Voor de uitwerking van dit boek werkten we samen met en werden we gesteund door De Barbaren die
instonden voor de vormgeving, en French Beans die instonden voor het bereidden en fotograferen van de
gerechten.
De reacties zijn lovend: “Het is meer dan een kookboek. De verhalen brengen ook de persoon achter het
recept in beeld. Het maakt het menselijk”. Er is alleszins al heel veel enthousiasme voor een vervolg op
dit kookboek.

VERHALEN VOL LEKKERS

Verhalen
vol lekkers
vlees – vis – veggie

VLEES – VIS – VEGGIE

mooie kookboek
aait niet alleen om
n. Het gaat ook
er verhalen.

n van geadopteerden die jou aan de hand
recept meenemen in hun herinneringen:
r maakten ze het gerecht voor de eerste
e heeft het hen aangeleerd, met wie en
r aten ze dit...

an de verhalen, zoals je zal proeven van
n. Proef gretig en nieuwsgierig, en laat je
en door de vele smaken die adoptie heeft.
A-BUDDY

• Enkele weetjes
9

Op de instagrampagina van a-Buddy verschenen in 2020 112 posts.

9

Op a-buddy.be verschenen 10 nieuwe verhalen van geadopteerden.

9

Inge liep in oktober een halve marathon, samen met enkele vrienden. Die activiteit bracht a-Buddy
een kleine 1500 euro op!

9

Via trooper.be werd in 2020 258,50 euro ingezameld. Mensen hoeven er geen cent extra voor uit te geven;
door online te shoppen betalen de winkels een bepaald bedrag aan het goede doel.
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Waarde - deskundig
We beschikken over de nodige ervaring en vaardigheid om kwalitatieve vorming, begeleiding
en nazorg te geven. Dankzij een uitgebreid nazorgaanbod verhoogt onze deskundigheid
dagelijks. 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.
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4 Vorming en expertise
4.1 Vormingsaanbod voor geadopteerden, adoptieouders,
geboortemoeders en professionals
COVID-19 verhinderde ons ook hier om gedurende grote delen van het jaar samen te komen.
Voor sommige vormingen vonden we het noodzakelijk om deze (online) te laten doorgaan, ook al
betekende dit inboeten op het gevoel van nabijheid en verbondenheid. Zo slaagden we erin om ons jaarlijkse
panelavond en de webinars volledig online te laten verlopen én met een groot succes.
De vormingen en activiteiten organiseerden we ofwel in eigen beheer ofwel gingen we hiervoor een samenwerking
aan met onze partners Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG) en Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
(VCOK).

• Het adoptiekind op de basisschool
Ook al loopt de aanpassing en het hechtingsproces in het gezin vlot, de schoolsituatie brengt andere
uitdagingen voor adoptiekinderen. Het is dan ook belangrijk dat leerkrachten de context van adoptie begrijpen
en goed kunnen inspelen op de noden van de kinderen. In 2020 is 1 vorming in groep kunnen doorgaan.
Daarnaast is deze vorming online gegeven aan een groep kleuterbegeleiders in opleiding in het kader van
een project voor hun opleiding.

• Webinars (in samenwerking met VCOK)
In het najaar 2020 organiseerden we een gratis, vierdelige webinarreeks rond special needs. Elke webinar
duurde ongeveer anderhalf uur. Deelnemers volgden deze via Webinargeek. Na de lezing konden er live vragen
gesteld worden aan de spreker via Zoom. Dit vragenrondje werd gemodereerd door medewerker Kristina. Als
gevolg van de coronamaatregelen is deze reeks volledig van thuis uit georganiseerd met telkens een opname
die de spreker vooraf maakte, in plaats van een live gebrachte webinar vanuit onze locatie in Gent. Elke webinar
was een week te herbekijken via Webinargeek.
De eerste avond (16/11) bracht dr. Tine Boiy, kinderarts in het UZA (dat verbonden is aan het Instituut voor
Tropische Geneeskunde) medische achtergrond van adoptiekinderen. Voor deze webinar hadden we 91
inschrijvingen.
De tweede avond (23/11) kwam Noor Seghers, coördinator van het Magenta-project, aan het woord. Zij deelde
in haar lezing haar expertise in de ondersteuning van ouders met een zorgenkind. Voor deze webinar telden
we 102 inschrijvingen.
De derde avond (30/11) gaf Ann Boons van FAS-Steunpunt informatie over Foetaal Alcohol Spectrum
Stoornis (FASD). Voor deze webinar hadden we 121 inschrijvingen.
De vierde avond (07/12) lichtte Karen Volckaert, kinder- en jeugdpsychiater aan het UPC KU Leuven, 2 grote
adoptiethema’s toe: gehechtheid en trauma. Deze webinar telde liefst 345 inschrijvingen.
Rekening houdend met het feit dat 1 inschrijving gelijk staat aan 1 scherm (waar vaak 2 personen naar keken),
konden we een groot aantal personen bereiken met onze webinars.
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• Life story work (in samenwerking met VAG en a-Buddy)
In het leven van elk adoptiekind zijn er ontbrekende puzzelstukjes. Life story work is een poging om een deeltje
van de verloren gegane informatie terug te geven aan het kind door samen het levensverhaal te exploreren
en construeren. Terwijl medewerker Kristien met de adoptieouders de principes van life story work besprak,
haalden de kinderen hun creativiteit naar boven en knutselden zij onder begeleiding van a-buddy Pinki een
dromenvanger.

4.2 Activiteiten
• Panel
Op vrijdag 27/11 organiseerden we onze panelavond. Als gevolg van de coronamaatregelen is deze avond
online doorgegaan in plaats van live. De 6 panelleden (2 afstandsouders, 2 geadopteerden en 2 adoptieouders)
namen vooraf een Zoomgesprek op met medewerker Kristina. In dit gesprek deelden zij hun verhaal aan de
hand van een interview. De avond zelf werd op Zoom georganiseerd en hield een vragenuurtje in.
Er waren in totaal 168 inschrijvingen (schermen).

4.3 Coaching, gastcolleges en vorming op maat van organisaties
In februari gaven we een vorming over ons voorbereidingsprogramma en huidig nazorgaanbod aan een
delegatie uit Litouwen. Ook gaven we 4 gastcolleges aan studenten Toegepaste Psychologie (Howest),
Orthopedagogie (KDG) en Jeugdgezondheidszorg (interuniversitaire samenwerking van KU Leuven, UGent,
UA en VUB). Tijdens de Adoptieweek van FIAC boden we (kandidaat-)adoptieouders digitaal de vorming
‘Life Story Work’ aan.
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Waarde - toegankelijk
We streven ernaar een warme organisatie te zijn: onze deur staat open voor alle
adoptiebetrokkenen. We hechten belang aan open en duidelijke communicatie.
Onze ondersteuning is vraaggericht en kort op de bal.

Onze communicatie
STEUNPUNT ADOPTIE
De website van Steunpunt Adoptie werkt doelgroepgericht. In 2020 bezochten 41 261 mensen (2019: 25 733) de
website van Steunpunt Adoptie. Bezoekers bezochten naast de homepagina vooral de FAQ-pagina (Frequently Asked
Questions). Daarnaast werd de pagina met informatie voor adoptieouders vaak geconsulteerd. Deze bevat onder
andere gegevens en data in verband met de voorbereiding op adoptie.
Op onze website verzamelen we ook relevant wetenschappelijk onderzoek of andere interessante informatie in de
kennisdatabank. Op de adoptiekaart verzamelen we gegevens van adoptiesensitieve hulpverleners. In 2020 hebben
de kaart verder uitgebreid, maar we willen nog meer inzetten op het opnemen van (para-)medische hulpverleners.
Sinds september zetten we elke 2 maanden een adoptiesensitieve hulpverlener in de kijker. De hulpverleners krijgen
in deze nieuwe rubriek de kans om zichzelf en hun diensten voor te stellen. Zo willen we de drempel verlagen voor
geadopteerden, adoptie- en afstandsouders om contact op te nemen met hulpverleners op de adoptiekaart.
‘Hulpverlener in de kijker’ verschijnt op onze website en wordt sinds december ook overgenomen in het vierjaarlijks
magazine van Vereniging voor Adoptiekind & Gezin.

A-BUDDY
In 2020 bezochten 3391 unieke bezoekers de website. In 2019 waren dat er 2669.
De vaakst geconsulteerde pagina’s zijn, behalve de homepagina, de aanmeldpagina voor vaste buddy’s, de pagina
met alle informatie omtrent de chatsessies, de pagina met verhalen van geadopteerden en de informatiepagina over
a-Buddy.
Zoals je al las in de weetjes over a-Buddy, verschenen er 10 nieuwe verhalen die voor de nodige herkenning en
erkenning zorgen. Dit brengt het totaal op 18 verhalen. Quotes uit deze verhalen doen het steeds goed op sociale
media.

A-SEARCH
Op 29 mei lanceerden we in samenwerking met de adoptiediensten en verschillende geadopteerden a-search.be, een
website voor geadopteerden die informatie zoeken over online contact met hun biologische familie. Geadopteerden
komen steeds vaker via sociale media in contact met hun biologische familie in het binnen-of buitenland. Dit kan
overweldigend zijn. De website verzamelt praktische tips en bundelt ook verschillende getuigenissen, vooral van
geadopteerde tieners en jongvolwassenen die zelf online op zoek gingen naar hun biologische familie of door hun
familie gecontacteerd werden. De website telt 743 unieke bezoekers in 2020.
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NIEUWSBRIEF
We verstuurden 3 nieuwsbrieven in 2020. Deze digitale nieuwsbrieven werden verstuurd naar 1367 abonnees.
Naast nieuwsbrieven stuurden we nog doelgericht 4 mailingen uit aangaande ons vormingsaanbod en de lancering
van de nieuwsbrief voor professionals. Lezers ontvingen ook digitaal onze eindejaarswensen.
Via de nieuwsbrief informeerden we onze lezers over de geplande vormingen en evenementen van Steunpunt en
hielden we hen up-to-date met wat er verscheen op de websites van Steunpunt en a-Buddy.

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS
In september verstuurden we voor de eerste keer een nieuwsbrief voor professionals. De nieuwsbrief bevat relevante
content voor adoptiesensitieve hulpverleners: van samenvattingen van extern onderzoek tot eigen teksten over
adoptiegerelateerde onderwerpen. De nieuwsbrief brengen we telkens in maart en september uit. Momenteel
hebben 103 professionals zich aangemeld.

FACEBOOK
Facebook is en blijft een doeltreffend medium om onze verschillende doelgroepen te informeren, maar ook om voeling
te houden met onze doelgroepen. In 2020 postten we 164 berichten. We delen er niet alleen nieuwtjes over onze eigen
evenementen, maar ook boeiende vormingen of evenementen van andere organisaties (zoals VCA, VCOK, VAG, verenigingen van geadopteerden), actualiteit, getuigenissen, filmpjes aangaande adoptie en adoptiegerelateerde thema’s.
Persoonlijke getuigenissen van geadopteerden en ouders scoren altijd zeer goed, alsook actualiteitsberichten.
Op 31 december 2020 telden we 1509 facebookvolgers.
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Waarde - verbinden
Daar waar banden zijn, stellen we versteviging centraal.
Daar waar banden verbroken zijn, stellen we verbinding centraal.
Openheid, empathie en dialoog zijn hierbij onze fundamenten.
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Onze partners
Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil gaan, ga samen (Afrikaans gezegde)
In 2020 verliepen de contacten met de partners omwille van COVID-19 meestal digitaal.
In functie van ons beleid gingen we in 2020 in overleg met het VCA en met de kamer adoptie van het Agentschap
Opgroeien.
4 keer per jaar vindt een ketenoverleg plaats. De partners die deel uitmaken van de adoptieketen (Ray Of Hope,
Het Kleine Mirakel, FIAC, Adoptiehuis, de Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek, VCA en Steunpunt Adoptie)
nemen deel aan dit overleg. Samen met deze partners werkten we in 2020 verder aan de aanpak Special Needs.
In 2020 startte Agentschap Opgroeien in het kader van hun ondernemingsplan een samenwerking tussen Pleegzorg
en Adoptie. Samen met de partners in pleegzorg en adoptie vonden eerste verkennende gesprekken plaats en werd
een stuurgroep opgericht om deze samenwerking verder uit te bouwen.
In functie van de nazorg gingen we in overleg met diverse partners in de reguliere hulpverlening zoals CAW’s, CLB’s,
CGG’s, psychologen en therapeuten voor doorverwijzing.
Voor de uitbouw van ons open aanbod in groep was er overleg en samenwerking met VCOK en de Vereniging voor
Adoptiekind en Gezin (VAG).
Er was herhaaldelijk contact met de leden van OHUP (Online Hulp Uitwisselingsplatform), waar expertise rond online
hulpverlening gedeeld wordt.
In 2020 organiseerden we een avond met de denktank. De denktank brengt mensen bijeen met diverse posities,
expertise en kennis (onlinehulp, pleegzorg, kinderrechten, psychologie, sociologie en onderzoek, jeugdhulp).
Hun dialoog werpt een licht op inhoudelijke kwesties die het team en andere betrokkenen van en rond het Steunpunt
Adoptie bezighouden. De denktank is geen adviesorgaan, het is een platform voor inhoudelijke verdieping, met als
eerste en belangrijkste taak de inhoudelijke werking van het Steunpunt te bevruchten en de medewerkers te
inspireren. In 2020 verlegden we de focus van kennisdeling naar intervisie. De lockdownperiode (thuiswerk, collega’s
niet meer live kunnen zien, planning telkens omgooien enz.) bracht heel wat met zich mee. Tijdens deze intervisie
deelden we onze ervaringen en leerden we van elkaar, in een online omgeving gemodereerd door een externe coach.
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Onze medewerkers
In 2020 ging onze collega Joske op pensioen. Zij werkte 1 dag per week aan boekhouding en personeelszaken.
Omwille van de overheidsbesparingen in 2020 was het onmogelijk om haar te vervangen en werden haar taken
verdeeld onder de directeur en administratief medewerker.
We leerden 18 nieuwe kandidaat- buddy’s kennen. In totaal bestaat de groep buddy’s uit een 30-tal vrijwilligers.
Ons personeelsbeleid is gericht op het waarderen, opleiden, ondersteunen en inspireren van het team. Immers, de
medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie. Als mensen zich goed voelen op het werk, presteren ze
beter, leven ze gezonder, zijn ze meer gemotiveerd en stellen ze zich flexibeler en creatiever op. We zoeken steeds
naar een goede afstemming tussen de capaciteiten van de medewerker en de eisen van de functie.

MEDEWERKERS VAN STEUNPUNT ADOPTIE
Sigrid Jacobs - 0,5 FTE
Communicatie
Caroline Steurbaut - 0,6 FTE
Algemene administratie
Inge Demol - 0,9 FTE
Directeur 		
Katherine D’Hoore - 0,5 FTE
Educatief / nazorgmedewerker
Kristina Vanremoortel - 0,8 FTE
Educatief / nazorgmedewerker
Kristien Wouters - 1 FTE
Educatief medewerker
Margot Dupont - 0,9 FTE
Coördinator a-Buddy
Nele Vanmassenhove - 0,8 FTE
Educatief / nazorgmedewerker
Pia Dejonckheere - 0,5 FTE
Educatief / nazorgmedewerker
In opdracht van VCA tot juni 2020

STAGIAIRES VAN STEUNPUNT ADOPTIE
An Larssen
Van februari tot mei 2020 liep An Larssen stage bij Steunpunt Adoptie vanuit de opleiding Maatschappelijk Werk bij
Arteveldehogeschool. An, een binnenlands geadopteerde, legde zich toe op het schrijven van een verhalenbundel
waarin getuigenissen van elke partij in de adoptiedriehoek een plek kregen. Daarnaast nam An, die jarenlange ervaring
heeft in de film- en televisiewereld, een uitgebreid interview af met Jean Bosco Safari voor a-Buddy.
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Studenten VIVES
Van april tot juni hebben 7 studentes stage gelopen in het kader van hun bachelorproef voor VIVES Hogeschool.
Dit waren studentes Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie en Maatschappelijk Werk. Zij ontwikkelden een
lessenpakket en informatieboekje voor leerkrachten van het lager onderwijs. Wegens corona verliep de volledige
communicatie en samenwerking online. Hun eindproduct werd live voorgesteld in juni.

Onze plannen voor 2021
Het komende jaar werken we extra aan:
•

OPLEIDING NIEUWE BUDDY’S

De nieuwe kandidaat-buddy’s worden opgeleid. We voorzien 3 dagen, waarvan 2 dagen live en 1 dag online. Tijdens de
eerste 2 dagen leren de kandidaat-buddy’s elkaar kennen en worden thema’s zoals vertrouwen, identiteit, sterktes en
zwaktes besproken. Op de derde dag krijgen de buddy’s een opleiding rond online communicatie en chatvaardigheden
en kan geoefend worden met de tools.
•

ONLINE SCHAKELEN

COVID-19 gooit de gemaakte planning telkens opnieuw overhoop, hebben we gemerkt in 2020. Het is een blijvende
uitdaging om onze opdrachten uit te voeren, en dit op een veilige manier. Gelukkig beschikken we over diverse online
tools die ons in staat stellen om onze opdrachten (infosessies, voorbereiding, trainingen en vormingen) veilig en
kwalitatief te organiseren. We volgen de veiligheidsmaatregelen op de voet en blijven online aan de slag. Waar 2020
het jaar van de verkenning en verdieping was, gaan we in 2021 nog een stapje verder: we perfectioneren ons online
aanbod alsook bekijken we welke opdrachten we online blijven aanbieden aan onze doelgroepen.
•

TOEKOMST INTERLANDELIJKE ADOPTIE

In 2019 werd een expertencommissie aangesteld die onderzoek voert naar interlandelijke adoptie. De bevindingen
van deze commissie worden gerapporteerd midden 2021. We schatten in dat dit thema hoog op agenda zal komen
van alle betrokken partijen. Ook Steunpunt Adoptie wil, als partner in het debat, haar stem laten horen en actief
meedenken.
•

KWALITATIEVE BEVRAGING ADOPTIEOUDERS

In 2020 organiseerden we een kwantitatieve bevraging bij adoptieouders (zie pag. 16). 12 van de 60 respondenten
wilden meewerken aan de kwalitatieve bevraging. Begin 2021 brengen we 2 groepen samen (online) om na te gaan
waar hun nazorgnoden liggen en waar Steunpunt Adoptie meer kan betekenen voor deze doelgroep.
•

SPECIAL NEEDS

Samen met VCA en de adoptiediensten werken we in 2021 verder aan de aanpak special needs. We verzamelen
literatuur en goede praktijken uit verwante sectoren en landen, en gaan het gesprek aan met de diensten om hun
noden in kaart te brengen. We werken aan een brochure/document waarin informatie wordt samengevoegd om de
matching van een kind met special needs met een adoptiegezin zo goed mogelijk te laten verlopen.
•

INZETTEN OP SAMENWERKINGSVERBANDEN MET PARTNERS

We bundelen de krachten met de interlandelijke adoptiediensten en andere partners om een breed nazorgaanbod
aan te bieden voor adoptiegezinnen en om de nodige ondersteuning te bieden voor nazorgmedewerkers.
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