
Methodisch werken met kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang is werken
volgens een visie, met een gefaseerde structuur die voldoet aan een set normen, 

en in samenwerking met ketenpartners.

8.688,-
Kosten

Kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang hebben een eigen hulpvraag 
en hebben recht op hulp. Methodische begeleiding van deze kinderen helpt én loont. 
Elke geïnvesteerde euro levert naar verwachting twee euro op omdat latere, 
zwaardere zorg en hulp wordt voorkomen. De veranderingen leiden verder voor kind 
en ouders tot succesvollere deelname aan school en werk.

Besparing
17.352,-

Op de korte termijn: 
Het realiseren van veiligheid, 
herstel en toekomstperspectief.

Op de lange termijn: 
Het doorbreken van intergenerationele overdracht van problematiek 
op allerlei gebieden, waaronder huiselijk geweld, aangaan van 
(intieme) relaties, maatschappelijk functioneren, zelfredzaamheid, 
criminaliteit, verslaving, financiële vaardigheden, armoede, schulden, 
opvoedvaardigheden (en ruimte om een goede ouder te zijn).

www.valente.nl/netwerken/themanetwerk-kinderen-in-de-opvang/methodische-begeleiding

Meer informatie: info@valente.nl

Kinderen

EFFECTEN VOOR OUDERS EFFECTEN VOOR KINDEREN

ouders doen ‘goede-ouder-ervaringen’ op

ouderschaps- en opvoedingsvaardigheden 
worden versterkt
ouders leren over (de gevolgen van) 
stressvolle situaties en partentificatie

ouder wordt in staat gesteld het kind 
emotionele veiligheid te bieden

ook niet in opvang aanwezige ouder wordt 
betrokken waardoor duurzame taakverdeling 
ouderschap wordt bereikt

minder zorgmijding, lager risico op escalatie

begeleiding 
in de opvang

EFFECT VOOR GEMEENTEEFFECT VOOR JEUGDZORG

Minder maatregelen in het gedwongen kader (voorkomen
van inzet Raad voor de Kinderbescherming en jeugdbe-
schermingsmaatregel) en minder jeugdhulp met verblijf 
(uithuisplaatsing).

Het overgrote deel (93%) van de financiële besparing 
is ten bate van de gemeente.

verwerking van trauma’s
verdere traumatisering voorkomen
beter fysiek welbevinden en ontwikkeling
beter sociaal welbevinden en ontwikkeling
beter emotioneel welbevinden en ontwikkeling
beter cognitief welbevinden en ontwikkeling
beter psychisch welbevinden en ontwikkeling
verbetering van hechting/relatie met ouders
afgenomen parentificatie
vermindering van probleemgedrag

126         57%
199        90%
197        89%
198        89%
197        89%
181        82%
157        71%
192        86%
 75         34%
137        62%

222      100%

METHODISCHE BEGELEIDING VAN KINDEREN IN DE 
MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG HELPT EN LOONT

Download de publicatie (Auteur Sinzer-Grant) op: 

De verwachte gemiddelde kosten van methodische begeleiding in de opvang zijn € 8.688 per kind per verblijf van 11 maanden. 
Gemiddeld wordt naar verwachting € 17.352 aan kosten bespaard in de eerste vijf jaar na aanvang van het verblijf in de opvang.

EFFECTEN METHODISCHE BEGELEIDING MET KINDEREN IN DE OPVANG


