
Geen kind is hetzelfde, daarom werft Kenter ook specifiek 

Omdat het niet altijd lukt om een geschikt project- of pleeggezin voor een aangemeld kind te vinden, 

kan Kenter het project ‘specifiek werven’ starten.  

Actief op zoek naar de beste plek 

Rianne en Cindy, twee begeleiders van Kenter’s pleeg- en projectgezinnen, gaan - in nauwe 

samenwerking met de familie en het kind – actief op zoek naar een mooie (woon)plek voor een 

specifiek kind of jongere. Het kan gaan om verschillende soorten opvang: tijdelijk, langdurig, crisis 

plaatsing, weekendopvang of steungezin (aantal dagen per week ter ontlasting van thuis). Samen 

formuleren we wat de wensen zijn voor het betreffende kind. Moeten er bijvoorbeeld dieren zijn, 

leeftijdgenootjes of juist niet, moet het een ondernemend gezin zijn en waar moet het gezin wonen? 

Rianne en Cindy maken hiervoor een ‘zoekertje’. Dat is een kort en anoniem verhaaltje over een 

bepaald kind en zijn of haar specifieke verhaal. Ter bescherming van de privacy van het kind en zijn 

gezin zijn de foto en de naam gefingeerd. 

 

Verloop  

Eerst proberen Rianne en Cindy zoveel mogelijk mensen te spreken binnen het eigen netwerk van 

het gezin; familie, buren, school, sportclub, etc. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk betrokken 

mensen meedenken voor de meest geschikte oplossing. En misschien zit er wel iemand in het 

netwerk die zelf mogelijkheden tot plaatsing ziet! 

 

Waarom werkt deze manier 

De ervaring leert dat er vaak meerdere mensen bereid zijn iets te doen maar niet weten dat de vraag 

voor opvang er is. Door middel van dit specifieke werven zijn daarom al heel veel kinderen op een 

goede plek terecht gekomen. Maar dat komt ook doordat er wordt doorgezocht totdat die beste plek 

er is! 

 

Wat gebeurt er als je reageert op een ‘zoekertje’? 

Wellicht ben je wel eens een ‘zoekertje’ tegengekomen bij jouw sportclub, via de school van jouw 

kinderen of via social media. En misschien is je interesse gewekt en ‘voel’ je iets bij de oproep die je 

tegen bent gekomen. Misschien wil je wel iets doen, maar twijfel je of je geschikt bent. Weet dan dat 

je ons altijd vrijblijvend kunt bellen als je meer wilt weten!  Rianne of Cindy kunnen telefonisch met 

je in gesprek gaan of komen op korte termijn een ‘kopje koffie drinken’.   

Vervolgens… 

Als we na een of twee gesprekken samen vinden dat je een goede optie bent om een pleeg- of 

projectgezin te worden voor het betreffende kind (of wellicht voor een ander kind?) dan gaan we 

screenen volgens de landelijk opgestelde criteria. Ook zullen wij een ‘VOG’  (Verklaring Omtrent het 

Gedrag)  aanvragen, zodat we zeker weten dat een kind veilig terecht komt.  Als dit rond is kunnen 

we een kennismakingsperiode gaan afspreken met elkaar. Je ontmoet de familie en het kind. 

Natuurlijk moet er een ‘klik’ zijn tussen jullie.  

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen, bel dan even naar Rianne (06 24971247) of  

Cindy (06 24989056). Zij kunnen antwoord geven op al je vragen.  


