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Productomschrijving 

● Intensieve trajectbegeleiding (advisering trajectroute; uitleg procedures, rechten en 
plichten; vertaling vakjargon) 

● Bijstand in (hulpverlenings)gesprekken (met voorbereiding en nabespreking) 
● Neutrale verslaglegging van deze gesprekken 
● Bijstand in reactie(s) formuleren op brieven en documenten van instanties en 

hulpverleners 
● Bijstand in juridische reactie(s) formuleren (verzoekschrift; bezwaarschrift; 

vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing) 
● Regieversterking Houvast (methodiek: wat is mijn gezin en wat zijn nu eigenlijk mijn 

hulpvragen?) 
● Regieversterking (training hoe je omgaat met hulpverleners; training hoe je je 

(hulp)vragen bespreekt met hulpverleners; training hoe je een conflict hanteert) 
● Steun bij behalen van doelen zelfreflectie 
● Klankbord, luisterend oor (presentie) 
● Spiegeling gedrag 
● Uitgebreide toelichting standpunten hulpverlening / impact op kind (spiegel) 
● Lotgenotencontact (direct en op afstand) 

Meetbare effect  1

● Beperking spanningsveld voor kinderen 
● Herstel vertrouwen in hulpverlening 
● Maatregel overbodig 
● Acceptatie van de maatregel en verbetering samenwerking tussen ouders en 

hulpverlening 
● Toename eigen kracht en eigen regie 

Doelgroep 

Tot de doelgroep behoren ouders die te maken hebben met gerechtelijk opgelegde 
beschermingsmaatregelen (voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en 
ondertoezichtstellingen). Binnen deze trajecten treden grote conflicten op in de 
samenwerking met de betrokken hulpverleners en jeugdbeschermers. 

  

1 Zie resultaten van stichting De Noodkreet, meerjaren overzicht 

https://www.dropbox.com/s/6xvbv0bq3k97mcn/De%20resultaten%20van%20De%20Noodkreet%20meer%20jaren%20overzicht.pdf
https://www.dropbox.com/s/6xvbv0bq3k97mcn/De%20resultaten%20van%20De%20Noodkreet%20meer%20jaren%20overzicht.pdf
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De doelgroep kenmerkt zich door een of meer van de volgende problematieken: 

● (V)echtscheiding  
2

● Armoede  
3

● 18+ problematiek  (18-23 jeugdzorg uitstroom) 
4

● Beperkte of uitgesproken communicatieve vaardigheden  
5

● (Lichte) verstandelijke beperking 
● (Lichte) psychiatrische stoornis 

Het conflictueuze gedrag in deze doelgroep ontstaat uit onmacht, wantrouwen of beperking 
maar nooit uit onwil. Inzet van een ondersteuningstraject leidt in 80%  van de trajecten tot 6

een hernieuwde samenwerking met als eindresultaat dat een beschermingsmaatregel 
overbodig wordt of er acceptatie van de maatregel is. In beide gevallen behoort het conflict 
met de hulpverlening en/of jeugdbescherming tot het verleden.  

 
Omvang 
 
In 2016 werden 306 gezinnen geholpen door De Noodkreet. Er werden 202 intensieve 
ondersteuningstrajecten door onze ervaringsdeskundige vrijwilligers uitgevoerd. 

Inzet uren 
 
De vrijwilligers van De Noodkreet investeren jaarlijks meer dan 20.000 contacturen in de 
gezinnen. Overhead is hier niet in meegenomen!  
Gemiddeld worden er 312 uren per traject ingezet, waarvan zo’n 10% bestaat uit 
professionele ondersteuning en 90% uit inzet van een (ervaringsdeskundige) vrijwilliger. 

Bereik 
 
Brabant breed. Het Hoofdkantoor is gevestigd in Zuidoost (Helmond). Er is een steunpunt in 
Midden-Brabant (Tilburg) en een steunpunt Noordoost (Den Bosch). West-Brabant-Oost en 
West-Brabant-West worden ondersteund vanuit het hoofdkantoor. 

2 Zie volkskrant: Jeugdzorg is geen echtscheidingsbureau 
3 Zie rapport VWS: Het kind van de rekening 
4 Zie rapport Verwey-Jonker instituut: (jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar 
5 Zie rapport Inspectie jeugdzorg; De beste gezinsvoogd 
6 In 2014 79%, 2015 80%, 2016 78% 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.verwey-jonker.nl%2Fdoc%2Fjeugd%2FJeugdzorg%2520houdt%2520niet%2520op%2520bij%252018%2520jaar_2697.pdf&ei=7FBdUv_NNOOL0AW9xYGgAw&usg=AFQjCNFt-SdaU8Qf3ynRO-6-Hv-
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3523374/2013/10/08/Jeugdzorg-is-geen-echtscheidingsbureau.dhtml
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.verwey-jonker.nl%2Fdoc%2Fjeugd%2FJeugdzorg%2520houdt%2520niet%2520op%2520bij%252018%2520jaar_2697.pdf&ei=7FBdUv_NNOOL0AW9xYGgAw&usg=AFQjCNFt-SdaU8Qf3ynRO-6-Hv-
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/04/12/onderzoeksrapport-het-kind-van-de-rekening/rapportitj-het-kind-van-de-rekening.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/04/12/onderzoeksrapport-het-kind-van-de-rekening/rapportitj-het-kind-van-de-rekening.pdf
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3523374/2013/10/08/Jeugdzorg-is-geen-echtscheidingsbureau.dhtml
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inspectiejeugdzorg.nl%2Fdocumenten%2FDe%2520Beste%2520Gezinsvoogd-een%2520ideaaltype.pdf&ei=lFFdUv6nNeOM0AW-u4DIAw&usg=AFQjCNGDXpxBkIZJtLvs8T4LD0vO3IuP
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inspectiejeugdzorg.nl%2Fdocumenten%2FDe%2520Beste%2520Gezinsvoogd-een%2520ideaaltype.pdf&ei=lFFdUv6nNeOM0AW-u4DIAw&usg=AFQjCNGDXpxBkIZJtLvs8T4LD0vO3IuP
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Aanvullende activiteiten 
Niet alleen individueel maar ook collectief biedt De Noodkreet haar diensten aan. 
Signaleringen en trends worden, afhankelijk van de aard, besproken met cliëntenraden, 
instellingen en gemeenten. 
 
De Noodkreet investeert in haar eigen ontwikkeling en die van het werkveld. Enkele actuele 
voorbeelden hiervan zijn: 

● De  ontwikkeling van de Houvast-methodiek voor zelfregie in het gedwongen kader in 
samenwerking met ZonMW en de academische werkplaats jeugd.  

● Het op de verbetering van pleegzorg gerichte boek “Ouderschap zonder 
opvoederschap” in samenwerking met auteur Gé Haans en stichting Fonds 
Welzijnswerk en gemeente Tilburg.  

● Het op preventie gerichte project “Steunouder” in samenwerking met SSON, VSB 
fonds en gemeente Deurne. 

 

Voor meer informatie over deze en andere projecten kunt u terecht op de website 
www.denoodkreet.nl. Hier staan onder andere het laatste jaarjournaal en de laatste 
jaarcijfers. 
 

http://www.denoodkreet.nl/



