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  Dé ontbrekende schakel binnen de jeugdhulp  

Het doel van de werkgroep   

De positie van RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten versterken en hen en hun werk meer bekend 

maken.  

Nieuwsbrief 2        Juli 2016 

Over het project TeamUp (voorheen Move Forward) 

Beste collega kinder- en jeugdtherapeuten van RBCZ, 

Het is alweer een tijd geleden dat jullie van ons hoorden. Daarom hierbij een 

update  over onze activiteiten! Zoals jullie weten hebben we ons begin dit jaar 

aangesloten bij TeamUp, een project van War Child, UNICEF Nederland en Save 

the Children, nadat we hierover ruim 180 enthousiaste en positieve reacties van 

jullie ontvingen. 

De sociaal-emotionele behoeften van gevluchte kinderen in Nederland worden 

vaak gemakkelijk over het hoofd gezien. Gevluchte kinderen hebben grote 

behoefte aan ontspanning, structuur en veiligheid, zodat ze weer gewoon kind 

kunnen zijn. War Child, UNICEF Nederland en Save the Children bundelen 

daarom hun jarenlange expertise en ontwikkelen een programma voor gevluchte 

kinderen in Nederland. Het gezamenlijke project TeamUp biedt deze kinderen 

activiteiten zoals sport, spel en dans. Zo kunnen ze weer ontspannen, hun nare 

ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. Dat is noodzakelijk om zich 

weer veilig te voelen. Kinderen zijn veerkrachtig en met de juiste support zijn ze 

in staat om de draad weer enigszins op te pakken. Echter, er zullen kinderen zijn 

die extra hulp nodig hebben. Binnen de TeamUp activiteiten signaleren we deze 

kinderen en verwijzen we ze door.  



De voortgang van Team Up 
Start op 5 locaties  

TeamUp heeft 5 pilotlocaties gekozen verspreid over het land. Het gaat om Ter Apel, 

Amsterdam, Tilburg, Overberg en Sweikhuizen. De werkgroepleden hebben ieder een 

locatie onder hun hoede genomen. Op elke locatie hebben we therapeuten bereid 

gevonden om mee te doen en het merendeel is inmiddels getraind. Na de training 

hebben een paar therapeuten zich teruggetrokken, omdat het project niet goed bleek 

aan te sluiten bij hun mogelijkheden en/of verwachtingen. Daarom zal met de door ons 

geselecteerde therapeuten, net als met de andere vrijwilligers die door het project zelf 

geworven worden, vooraf een gesprek plaats vinden.  

 

De eerste ervaringen van onze therapeuten 

In Amsterdam en Overberg zijn de activiteiten met de kinderen en jongeren een paar 

weken geleden echt van start gegaan. Het is soms pionieren omdat het voor iedereen 

nieuw is. Vrijwilligers moeten aan elkaar, aan de kinderen, aan de locatie en aan de 

activiteiten wennen. De kinderen spreken bijvoorbeeld verschillende talen en 

communicatie vergt dus veel creativiteit. De medewerkers van het COA zijn een goede 

steun en doen er alles aan om de kinderen te enthousiasmeren. De jongeren in 

Overberg (hier verblijven alleenstaande minderjarige asielzoekers) vinden vooral de 

aandacht fijn en soms lukt het al om gewoon veel plezier te hebben. Behalve met de 

activiteit zijn ze soms ook erg druk met hun mobieltjes… Therapeuten signaleren nu al 

vanuit hun perspectief dat sommige kinderen extra hulp zouden kunnen gebruiken. 

Deze zorgen worden doorgespeeld naar de betrokkenen die het verder oppakken.  

 

Uitbreiding 

TeamUp is inmiddels bezig met het uitbreiden van het project op nieuwe locaties, 

onder andere Alkmaar en Amstelveen. Daarom gaan we binnenkort therapeuten 

benaderen die zich begin dit jaar al hebben aangemeld. Daarnaast zijn nieuwe 

aanmeldingen zeer welkom! 

Onze rol in het project 
Wij dragen therapeuten aan die vrijwillig mee gaan draaien in de uitvoering van de activiteiten 

van TeamUp in de AZC’s. Onze therapeuten zijn in deze fase lid van het TeamUp team op de 

locatie, net als alle andere vrijwilligers. De uitdaging is om binnen deze vorm onze waarde 

zichtbaar te maken: wij nemen onze kennis omtrent het signaleren van kinderen mee.  



 

 

Oproep: 
Vrijwilligers gezocht in Ter Apel (Groningen) en 

Sweikhuizen (Limburg)  
TeamUp is voor de locaties Ter Apel en Sweikhuizen op zoek naar uitbreiding van de 

teams op deze locatie. Iedereen die hier interesse voor heeft, wordt van harte 

uitgenodigd om zich aan te melden. Ook mensen van buiten de therapeutengroep 

kunnen zich aanmelden, mits zij binnen het vrijwilligersprofiel passen dat te vinden is 

op http://www.warchild.nl/vacature/vrijwilliger-facilitator-recreatieve-activiteiten-voor-

gevluchte-kinderen-nederland Ken je iemand die daar in de buurt woont en die mee 

zou willen doen aan TeamUp, breng ze op de hoogte van het project.  

 

Wat betekent het als je vrijwilliger bent?  (zie profiel op www.warchild.nl) 
• Je doet mee aan een training van twee dagen en als je al een tijdje werkt nog 

een keer een tweedaagse training.  
 

• Je bent 9 maanden lang 1 dagdeel per week beschikbaar (middag of avond) 
waarbij je meedraait en meedenkt in de uitvoering van de activiteiten.  

 

• Je stemt af met je medeteamleden, de teamcaptain op de locatie en met de 
RBCZ coördinator (dit laatste geldt alleen voor de therapeut-vrijwilligers). 
 

• Je doet ervaring op met het werken met kinderen en jongeren uit andere 
culturen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.  
 

Tot zover het laatste nieuws.  

Voor meer informatie of je aanmelden als vrijwilliger kun je contact opnemen met: 

Linda Wennekers: rbczkinderenjeugdtherapeuten@gmail.com 
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