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Voorwoord

2016 was een memorabel jaar. We werkten nieuwe vormingen uit, verbonden ons met interessante organisaties  

en inspirerende personen, zochten op creatieve wijze naar oplossingen wanneer een probleem zich voordeed en 

slaagden erin om ons aanbod tot bij de geadopteerden, (kandidaat-) adoptieouders, geboorteouders en professionals 

te brengen. 

2016 was een weerbarstig jaar. De samensmelting van de procedures voor binnenlandse en buitenlandse adoptie én 

het vernieuwde instroombeheer zorgden ervoor dat 2016 een overgangsjaar werd, waar we extra vormingen dienden 

te organiseren en voor een aantal bijkomende uitdagingen kwamen te staan.

We pasten de inhoud van de informatiesessie aan. In plaats van 4 infosessies organiseerden we vorig jaar 42 info- 

sessies 1 en 2, inclusief infosessies specifiek voor dit overgangsjaar. 

In de voorbereiding op adoptie werden een aantal thema’s herwerkt. Gezinnen die kozen voor interlandelijke en  

binnenlandse adoptie konden voortaan samen voorbereiding volgen. Dit had tot gevolg dat de extra’s voor binnen- 

landse adoptie werden opgenomen in de voorbereiding en we een bijkomende vorming organiseerden voor gezinnen 

over binnenlandse adoptie. Het aantal gezinnen dat door Steunpunt Adoptie in 2016 werd voorbereid, is bijna  

verdriedubbeld. 

Dit overgangsjaar schudde de interne werking goed door elkaar en vroeg een ongelofelijke inzet van het team. Met  

enige trots kan ik zeggen dat de vernieuwde en tijdsintensieve opdrachten met succes werden volbracht, dankzij de 

inzet, motivatie en competenties van onze teamleden. Maar het overgangsjaar, met zijn veranderingen, bracht echter 

ook de nodige stress met zich mee. De verzwaring van het takenpakket heeft extra inspanningen gevraagd van de  

medewerkers. Deze situatie is op termijn niet vol te houden. We werkten samen met freelance medewerkers en  

ervaarden dit als een win-win situatie: we presenteerden verschillende visies en perspectieven in het vormingsaanbod 

en het team werd ontlast. 

De cijfers liegen er niet om en tonen aan dat er vorig jaar hard is gewerkt aan de vernieuwde opdrachten. Maar elke 

medaille heeft zijn keerzijde. We betreuren het, en blijven op deze nagel slaan, dat Steunpunt Adoptie omwille van de 

enorme uitbouw van het voortraject veel minder tijd heeft gehad om te investeren in de nazorg. 

Als laagdrempelige nazorgorganisatie behandelden we een aanzienlijk aantal nazorgvragen. Deze vragen kwamen 

voornamelijk van adoptieouders en geadopteerden. De ouders hadden in hoofdzaak ondersteuning nodig tijdens de 

eerste fase na aankomst van het kind. Dat versterkt onze visie dat het preventief en curatief werken tijdens deze fase 

in het gezin grote aandacht verdient. Ouders met tieners konden ingeschakeld worden in de oudertraining volgens de 

visie van Haim Omer’s Nieuwe Autoriteit. (Jong-)volwassen geadopteerden kwamen tot bij ons voor ondersteuning bij 

zoekvragen, maar ook wanneer ze worstelden met grote levensvragen zoals ‘Wie ben ik?’. Keer op keer worden we  

bevestigd in onze visie dat het nodig is blijvend werk te maken van een kwalitatieve nazorg en uitbouw van netwerken 

bij het antwoorden van zoekvragen. Met geboorteouders dachten we na hoe we hen en hun familie een meer zicht- 

bare plek konden geven bij Steunpunt Adoptie. Aan professionals en organisaties gaven we gastcolleges en  

coaching-gesprekken en verhoogden zodoende hun adoptie-expertise.

We zijn blij om alle drie de partijen in de adoptiedriehoek en de professionals te mogen vertegenwoordigen in onze 

raad van bestuur. Want daar willen we voor staan: kwalitatieve voorbereiding en nazorg bieden aan alle partijen  

betrokken in adoptie. 

We kijken uit naar een memorabel 2017 en hopen je daar te mogen ontmoeten. 

Inge Demol

Directeur Steunpunt Adoptie
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Voor wie
2016 was voor Steunpunt Adoptie een veelbewogen jaar, waarin we meegenomen werden in een stroom van  

veranderingen. Ten aanzien van 2015 mochten we heel wat meer kandidaat-adoptieouders ontmoeten tijdens tal 

van overgangsmodules. Voor geadopteerden bouwden we verder aan de weg. Geboorteouders konden bij ons  

terecht met hun verhaal en aan de professionals boden we adoptiespecifieke informatie aan. Fijn om te zien aan  

de cijfers dat de samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen. 

Kandidaat-adoptieouders ontmoeten we hoofdzakelijk tijdens de informatiesessies, de extra modules en de voor- 

bereidingen. 

“Mijn beeld, verwachtingen, … over adoptie zijn genuanceerder dan voorheen. Na dit programma heb ik het gevoel dat 

ik beter voorbereid ben op wat komen kan.”

“Ik vond het zeer ervaringsgericht. Het sprak me aan op mijn beleving, mijn wil en mijn hart, veel meer dan dat het een 

droge informatieoverdracht was. Het werd ook gegeven vanuit de buik, waardoor het aangenaam was om naar  

te luisteren en het geen grote klus was om te volgen.”

Adoptieouders en hun naaste omgeving kunnen vóór hun afreis naar hun kindje op onze EHBA-avonden (Eerste 

Hechting bij Adoptie) terecht. Nadien kruisen onze wegen weer in onze nazorg. Wij bieden hen ondersteuning in groep 

of individueel.

“Het heeft ons deugd gedaan dat onze ouders nu meer begrijpen waar we voor zullen staan als we binnenkort ons 

zoontje gaan ophalen. Ik denk dat ze nu ook wat geruster zijn en iets zelfverzekerder zijn.”

Geadopteerden zien we vooral terug als ze (jong)-volwassen zijn. Ze stellen ons uiteenlopende vragen: naar ontmoe-

ting met andere geadopteerden, naar ondersteuning bij de inzage van hun dossier, naar gesprekken over waar ze 

tegenaan lopen. Kortom praktische, relationele, emotionele en existentiële vragen. 

 “Ik ben zwanger en nu komt het feit dat ik vroeger ben afgestaan wel heel dichtbij. Hoe komt het dat mijn biologische 

ouders mij hebben kunnen afstaan? Dit moet een verscheurende keuze zijn geweest. Moeilijk om dit nu een plaats te 

geven. ” 

“Ik wil graag extra informatie over mijn herkomst. Gelukkig kan ik terecht bij verschillende instanties in Vlaanderen  

om mijn dossier in te kijken. Maar ik ben wel een beetje bang voor wat ik zal vinden en wat dit met mij zal doen. “

Geboorteouders zijn bij ons welkom met hun verhaal. We zien hen tijdens de panelavonden en de ontmoetings- 

momenten met geadopteerden en adoptieouders en brengen hen in contact met andere geboorteouders, als ze dat 

wensen. Geboorteouders uit het buitenland met de wens om in contact te komen met hun kind in België, kunnen op 

een nazorgmedewerker van Steunpunt Adoptie rekenen als brugfiguur.

 “Ik heb 35 jaar geleden mijn zoon afgestaan. Ik mocht er toen met niemand over praten. Jaren heb ik dit ook verzwe-

gen en verdrongen. Na hem kreeg ik nog 2 kinderen. Bij de geboorte van mijn eerste kleinkind is alle verdriet omwille 

van die afstand naar boven gekomen. Ik vraag me af of hij nog leeft, of hij het goed stelt, of hij erg kwaad is op mij…”

Professionals, zowel binnen de adoptiesector als daarbuiten, vinden hun weg naar Steunpunt Adoptie. Hun vragen 

zijn tweeërlei: enerzijds komen (adoptie-) hulpverleners, leerkrachten en andere professionals tot bij ons voor vor-

mings- en coachingsvragen, anderzijds krijgen we van hen ook specifieke nazorgvragen. De uitbouw van een adoptie-

sensitief hulpverleningsnetwerk, het verstevigen en opzetten van goede samenwerkingsverbanden, zien we dan ook 

als een essentiële opdracht.

 “In onze dienst hebben we een aantal adoptiekinderen. Wij merken dat de ondersteuning van deze kinderen toch nog 

iets complexer is dan bij de meeste andere kinderen. Hoe kunnen wij zicht krijgen op de extra thema’s, die adoptie met 
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zich meebrengt? Wij hebben bijvoorbeeld een jongen van 14 jaar, die zich nu heel erg afzet tegen zijn adoptiemoeder. 

Hij erkent haar niet meer als zijn moeder en tegelijk zien we dat hij heel veel nood heeft aan zijn plaats thuis. Heeft dit 

met zijn adoptie te maken? Hoe kunnen we dit gezin het best ondersteunen?” 

Kleine en grotere groepen vrijwilligers verenigen zich om een aanbod te geven voor en door geadopteerden/adoptie-

ouders. Bij vraag naar ondersteuning zoeken we naar een gepast antwoord.

 “Ik heb mijn adoptie een plaats gegeven en wil graag iets terugdoen voor andere geadopteerden.”

Adoptiegrootouders krijgen bijzondere aandacht in een tweedaagse vorming exclusief voor hen. Hun belangrijke 

ondersteunende rol wordt tijdens deze vorming in de verf gezet. Daarnaast worden ook belangrijke items in adoptie 

zoals gehechtheid, achtergrond, aanpassing, verlies en rouw, omgaan met discriminatie…belicht en vertaald naar hun 

leefwereld.

 “Mijn zoon en zijn man hebben een zoontje geadopteerd. Enerzijds supporter ik heel hard, maar anderzijds ben ik 

ook wel erg bezorgd omdat zij het als homokoppel al moeilijker hebben en nu zijn zij beiden vader geworden van een 

donker kindje. Hoe kan ik hen ondersteunen, zonder dat ik als bemoeial overkom?” 

Heel wat studenten mailen ons met vragen of wensen een interview af te nemen van een medewerker van Steunpunt 

Adoptie. De meeste vragen komen van studenten uit het middelbaar onderwijs en enkele van het hoger (universitair) 

onderwijs. Wij sporen de studenten aan zo veel mogelijk zelf opzoekingswerk te doen. Om hen hierbij te helpen, zorgt 

onze ‘studentenverantwoordelijke’ voor up-to-date lijsten van relevante literatuur, films, websites, brochures…

 “Ik maak een eindwerk rond adoptie. Ik wil het thema gehechtheid onderzoeken. Hoeveel adoptiegezinnen worstelen 

met hechtingsstoornissen? Hoe uiten die zich? Welke hulp kan je hierbij bieden?”



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.
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Ons aanbod
1 Informeren en voorbereiden op adoptie 

1 Informatiesessies 

In 2016 werden de binnenlandse en de buitenlandse adoptieprocedures samengevoegd. Een aantal kandidaat- 

adoptieouders dienden hierdoor een extra module informatiesessie of voorbereiding te volgen. 

Kandidaat-adoptieouders die de adoptieprocedure wilden opstarten, zetten de eerste stap tijdens de informatie- 

sessies bij Steunpunt Adoptie. 

Het gewijzigde instroombeheer van het VCA had een andere aanpak tijdens het voortraject tot gevolg. Samen met 

het VCA en de verschillende adoptiediensten kozen we ervoor om de infosessies in kleinere groepen te geven, waar 

mensen zich veiliger voelen en meer interactie mogelijk is. Waar in 2015 mensen werden samengebracht in een groep 

van 50 à 60 gezinnen (koppels of alleenstaanden), volgden de kandidaat-adoptieouders in 2016 informatiesessie 1 in 

een relatief kleinere groep van 20 à 30 gezinnen en informatiesessie 2 in een groep van 12 gezinnen. In 2016 organi-

seerden we 12 informatiesessies 1 en 22 informatiesessies 2. Elke kandidaat-adoptieouder is verplicht om beide 

informatiesessies te volgen. 

Tijdens de eerste informatiesessie informeerden we kandidaat-adoptieouders over hoe kinderen wereldwijd ter 

adoptie worden afgestaan, hoe groot deze groep kinderen is en welke kinderen er naar Vlaanderen komen. Het VCA 

gaf informatie over de adoptieprocedure, hun eigen werking, de werking van de partners en zelfstandige adoptie. Zij 

vertelden ook met welke herkomstlanden er werd samengewerkt, welke landen er in proef waren en pikten er een aan-

tal landen uit met specifieke voorwaarden voor kandidaat-adoptieouders of waar kinderen met bijzondere ondersteu-

ningsbehoeften naar Vlaanderen kwamen. Vervolgens werden de kandidaat-adoptieouders uitgenodigd om contact op 

te nemen met de 4 adoptiediensten (Ray of Hope, FIAC, HKM en Adoptiehuis) voor meer specifieke informatie. 

De tweede informatiesessie werd 22 keer georganiseerd. Op interactieve wijze kwamen diverse thema’s en vragen 

aan bod zoals verlies en rouw, waarom kiezen we voor adoptie, wat is onze draagkracht en voor welk kindprofiel staan 

we open. Kandidaat-adoptieouders die hun adoptietraject verder wilden zetten, vulden na de tweede informatie- 

sessie een vragenlijst van het VCA in. Hierin werd gevraagd welke adoptiekinderen zij wilden en konden opnemen in 

hun gezin. Infosessie 2 zette hen aan om hierover alleen, als koppel of in groep te reflecteren. Door deze aanpak  

konden kandidaat-adoptieouders waarnaar herkomstlanden, adoptiediensten en kinderen met een moeilijker profiel 

op zoek zijn, sneller doorstromen naar de voorbereiding. 

In 2016 werden 8 extra tweede infosessies in grote groep georganiseerd. De kandidaat-adoptieouders die hiervoor 

werden uitgenodigd hadden reeds een eerste informatiesessie specifiek voor binnenlandse of interlandelijke adoptie 

gevolgd. Zij hadden bijgevolg nog extra informatie omtrent adoptie nodig om mee gericht te kunnen instromen. Deze 

specifieke informatiesessies behoorden tot de overgangsmaatregelen in 2016 en werden alleen in dat jaar  

georganiseerd.
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Het aantal groepen infosessie is in 2016 vertienvoudigd: van 4 naar 42 groepen.

In 2016 organiseerde Steunpunt Adoptie 10 keer zoveel informatiesessies van 4 uur voor kandidaat-adoptieouders 

(van 4 naar 42) in vergelijking met 2015. 

184 gezinnen (koppels of alleenstaanden) volgden infosessies 1 & 2. 6 koppels of alleenstaanden beslisten om na de 

eerste infosessie te stoppen. De voornaamste redenen hiervoor waren lange wachttijden, te hoge kostprijs, weinig 

mogelijkheden voor holebi’s en zwangerschap. 180 gezinnen namen deel aan infosessie 2 grote groep.

In 2016 merkten we een stijging van 35% meer kandidaat-adoptieouders die deelnamen aan een informatiesessie  

van Steunpunt Adoptie. Immers, anders dan in 2015 kwamen nu ook de kandidaat-adoptieouders die een binnenlands  
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traject wilden volgen naar Steunpunt Adoptie voor de informatiesessie. Deze stijging is ook te wijten aan de extra  

groepen tweede infosessies tijdens overgangsjaar 2016.

2 Voorbereidingscursus

De tweede stap in de verplichte adoptieprocedure is de voorbereiding op adoptie. Alleen de kandidaat-adoptieouders 

die de informatiesessies hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op adoptie (18 uur). 

Sinds 2016 (gewijzigd instroombeheer en samensmelting binnenlandse en interlandelijke adoptieprocedure) bereiden 

we nu ook gezinnen voor die een kind uit het binnenland willen adopteren (niet gekend kind). Daarnaast kunnen ouders 

die een gekend kind (vb. stiefkind, pleegkind) willen adopteren ook bij ons terecht voor een voorbereiding van 1 dag. 

Gezinnen die reeds een voorbereiding interlandelijke adoptie hadden gevolgd, maar graag een binnenlandse adoptie 

wilden realiseren, volgden in 2016 bij ons een extra vorming van een halve dag.

2015 2016

• voorbereiding interlandelijke adoptie • voorbereiding interlandelijke adoptie

• voorbereiding intrafamiliale adoptie • voorbereiding binnenlandse adoptie

• voorbereiding intrafamiliale adoptie

• extra vorming binnenlandse adoptie

• voorbereiding adoptie ‘gekend kind’

 9Voorbereiding interlandelijke en binnenlandse adoptie

Kandidaat-adoptiegezinnen, koppels of alleenstaanden, werden in kleine groepen van 8 à 10 gezinnen, voorbereid in 

Gent of Brussel. Hierbij maakten we gebruik van theoretische kaders o.a. over gehechtheid. De theorie werd afgewis-

seld met oefeningen. Zo werd er bijvoorbeeld een careplan opgemaakt, gebaseerd op een fictief kindprofiel en andere 

interactieve werkvormen. 

In het kader van de voorbereiding organiseerden we twee vormingsavonden, buiten het verplichte voorbereidings-

programma: een avond over medische zaken verbonden aan adoptie, door dr. Wojciechowski en een panelavond 

waarbij 6 personen (2 geadopteerden, 2 geboorteouders en 2 adoptieouders) hun persoonlijk verhaal vertelden. 

Het gericht instroombeheer in 2016 bepaalde dat 239 gezinnen (koppels of alleenstaanden, binnenlandse of buiten-

landse adoptie) konden deelnemen aan de voorbereiding op adoptie van een niet gekend kind (binnenlands en 

buitenlands). Deze gezinnen werden allen in 2016 uitgenodigd door Steunpunt Adoptie in één van de 20 groepen: 16 

groepen voorbereiding gingen door in 2016 en 4 groepen in januari en februari 2017. 

In 2016 startten 136 gezinnen met de voorbereidingscursus, waarvan 2 koppels afhaakten wegens zwangerschap.  

134 gezinnen vervolledigden de cursus en kregen een attest. Hiermee konden ze de procedure verderzetten bij de 

familierechtbank tot het verkrijgen van een geschiktheidsvonnis.

Deelname 2013 2014 2015 2016

Adoptie van een niet gekend kind 
(binnenlandse en interlandelijke adoptie)

95 91 100 134
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KA die de voorbereiding reeds in het verleden hebben gevolgd en ervoor kiezen om de adoptieprocedure nogmaals op 

te starten, kunnen een duplicaat attest opvragen aan Steunpunt Adoptie. 

In 2016 werden 10 duplicaten voorbereiding op adoptie afgeleverd.

 9Voorbereiding intrafamiliale adoptie

Het voorbereidingsprogramma ‘Intrafamiliale adoptie’ is gericht naar kandidaat-adoptieouders die een kind willen 

adopteren uit het buitenland waarmee ze (tot de derde graad) verwant zijn. Deze voorbereiding duurt een dag en  

gezien de diversiteit in herkomst van de deelnemers, brengen we deze voorbereiding in drie talen: Nederlands, Frans 

en Engels. 

Deze voorbereiding wordt voorafgegaan door een gesprek bij het VCA over de algemene procedure intrafamilliale 

adoptie. 

Deze voorbereiding werd drie keer georganiseerd. 16 gezinnen namen deel en ontvingen een attest.

Deelname 2013 2014 2015 2016

Intrafamiliale adoptie 6 16 12 16

 9Voorbereiding extra binnenlandse adoptie

Tijdens het overgangsjaar 2016 organiseerden we drie extra vormingen voor kandidaat-adoptieouders die reeds de 

voorbereiding interlandelijke adoptie gevolgd hadden maar graag een binnenlandse adoptie willen realiseren.  

23 gezinnen (koppels of alleenstaanden) namen deel aan deze specifieke voorbereiding.

Deelname 2016

Extra vorming binnenlandse adoptie 23

 9Voorbereiding adoptie ‘gekend kind’

Deze voorbereiding is verplicht voor wie een gekend kind wil adopteren en alleen voor de persoon die het kind  

adopteert. We ontmoeten op deze voorbereiding voornamelijk ouders die het kind van hun partner wensen te  

adopteren, ook al zorgen deze mensen vaak jarenlang voor dat kind. Ook pleegouders en mensen die het kind  

van een draagmoeder willen adopteren dienen zich in te schrijven voor deze voorbereiding. 

We werkten tijdens het eerste half jaar nauw samen met het Gents Adoptiecentrum. Tot en met 2015 was deze  

binnenlandse adoptiedienst verantwoordelijk voor deze voorbereiding. 

152 gezinnen (koppels of alleenstaanden) namen deel aan deze voorbereiding. We organiseerden voor hen 8 groepen 

voorbereiding.
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Deelname 2016

Adoptie gekend kind 152

Aantal deelnemers voorbereid op adoptie is verdrievoudigd in 2016

In totaal hebben 325 gezinnen (koppels of alleenstaanden) in 2016 een specifieke voorbereiding gevolgd bij Steun-

punt Adoptie. In vergelijking met het voorgaande jaar steeg het aantal deelnemers bij Steunpunt Adoptie met 190%  

of is met andere woorden bijna verdrievoudigd. De kandidaten die de voorbereiding ‘gekend kind’ volgden, werden tot 

en met 2015 niet opgenomen in de grafieken van Steunpunt Adoptie. Deze enorme stijging wordt hierdoor verklaard. 

Aantal gezinnen voorbereid op adoptie 2013 2014 2015 2016

Adoptie niet gekend kind interlandelijk 95 91 100

Adoptie niet gekend kind binnenlands en interlandelijk 134

Intrafamiliale adoptie 6 16 12 16

Extra vorming binnenlandse adoptie 23

Adoptie gekend kind 152

Totaal 101 107 112 325
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2013 2014 2015 2016
0

50

100

150

200

250

300

350



12

3 Allerlei informatievragen

Wie een adoptiegerelateerde vraag heeft, is bij ons aan het juiste adres. 67% van de vragen is afkomstig van kandi-

daat-adoptieouders. Ze stellen ons voornamelijk vragen over de adoptieprocedure. Daarnaast komen ook studenten 

(21%) in het kader van hun thesis, geïntegreerde proef of andere schoolwerken bij ons terecht. 

In totaal hebben we vorig jaar 511 informatievragen geregistreerd die beantwoord werden door een educatief mede-

werker. Vragen van administratieve aard werden niet meegerekend in deze telling.

KA 67%

geboortefamilie 2%

AO 4%

student 21%

professionals 5%

geadopteerden 1%
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2 Ondersteunen

1 Individuele gesprekken

Adoptiebetrokkenen kunnen contact met ons opnemen via mail, telefoon, sociale media of via een persoonlijk contact. 

Ieder gesprek start met een vraagverheldering. Soms is het vrij snel duidelijk dat mensen beter door andere diensten 

geholpen worden en dan zoeken we samen naar de juiste doorverwijzing. De adoptiekaart is hierbij een goede leidraad. 

Als blijkt dat de vraag duidelijk adoptiegelinkt is, gaan we samen met de betrokkenen op zoek naar een antwoord.

Iedere nazorgvraag bekijken we vanuit de ‘adoptiebril’. Dit betekent dat onze medewerkers steevast beroep doen op 

hun voortdurend groeiende expertise m.b.t. adoptie bij het behandelen van nazorgvragen. Begrip en erkenning zijn 

hierbij twee sleutelwoorden. 

Om de nazorg zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn individuele gesprekken gratis. In sommige gevallen worden er 

evenwel verplaatsingskosten aangerekend (bijv. bij deelname aan een teamoverleg).

De meesten nazorgvragen komen van adoptieouders (51%), maar geadopteerden (33%) vinden ook gemakkelijk hun 

weg naar Steunpunt Adoptie.

KA 3%

geboortefamilie 2%

AO 51%

professionals 11%

geadopteerden 33%
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Adoptieouders bereikten ons in een eerste contact via telefoon en mail. We noteerden 264 nazorgvragen voor deze 

doelgroep. In de meeste gevallen volstond dit en was een begeleidingstraject met face-to-face gesprek niet nodig. In 

andere gevallen werden adoptieouders uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken, voornamelijk tijdens de eerste 

fase na aankomst van het kind of tijdens de tienerjaren.

Opvoeding van adoptiekinderen, hechting, verlies en rouw zijn thema’s die met regelmaat terugkomen in de vragen die 

ze stelden. 

Voor deze groep werd vaak gebruik gemaakt van de adoptiekaart voor doorverwijzing.

Geadopteerden stelden ons 168 nazorgvragen in 2016. Hierbij gaven zij de voorkeur aan face-to-face-gesprekken en 

mail, maar ook sociale media zoals Facebook en Skype.

De vragen gingen hoofdzakelijk over identiteit (wie ben ik? Welke plaats heeft adoptie in mijn identiteit?) en de zoek-

tocht naar de biologische familie. 

Dergelijke vragen zijn in de meeste gevallen gelinkt aan dossier-inzages bij het VCA. Bij dossier-inzages worden 

geadopteerden geconfronteerd met heel wat nieuwe informatie en komen vaak heel wat vragen los. Ze moeten dit 

allemaal verwerken en het begin van hun levensverhaal herschrijven. Onze nazorgmedewerkers bieden hierbij onder-

steuning met zorg voor alle partijen van de adoptiedriehoek.

Het ondersteuningstraject bij nazorgvragen van geadopteerden is gemiddeld intensiever dan bij andere doelgroepen. 

Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een antwoord te komen.

zoeken en (niet) vinden 7%

andere: onderwijs, relationele problemen,
lotgenoten 14%

opvoeding 11%

hechting, aanpassingsperiode 18%

doorverwijzing 11%

identiteit, puberteit 11%

verlies en rouw 10%

praten over adoptie 9%

trauma 9%

zoeken en (niet) vinden 28%

identiteit 21%

verlies en rouw 11%

lotgenotencontact 11%

andere 29%
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Geboortefamilies vonden hun weg naar Steunpunt Adoptie per telefoon, per mail of sociale media. In 2016 ontvingen 

wij 11 nazorgvragen van deze doelgroep. Het ging voornamelijk over zoekvragen, vragen omtrent doorverwijzingen 

binnen het regulier hulpverleningslandschap en lotgenotencontact.

Professionals, zijnde scholen, zelfstandig therapeuten, adoptiediensten en hulpverleningsteams rond een bepaald 

adoptiegezin, contacteerden ons voornamelijk via telefoon of mail. In 2016 noteerden we 59 nazorgvragen voor deze 

doelgroep. Hun vragen gingen voornamelijk over kwetsbare hechting, identiteit, traumatische voorgeschiedenis van 

een kind en hoe men daar als school, als team het best ondersteuning kan bieden. 

Ook kregen we vragen naar adoptiesensitieve doorverwijzing en hoe men met een kind, een adolescent in  

gesprek kan gaan over zijn/haar adoptie. 

Een nazorgvraag kan resulteren in een vraag naar coaching. Hierbij neemt een nazorgmedewerker deel aan een  

overleg in de organisatie of school en bekijkt de situatie vanuit een adoptiebril. Voor professionals organiseerden  

we in 2016 opnieuw een aantal vormingen: ‘adoptiealert in de hulpverlening’, ‘adoptiekind in de basisschool’ en  

‘adoptie-leertafel’. 

Kandidaat-adoptieouders met nazorgvragen vormden een zeer kleine groep. We ontvingen 16 nazorgvragen, vaak 

van mensen die het kind van hun partner wilden adopteren en dus een voorbereiding gekend kind volgden of gevolgd 

hadden. 

Tegenover 2015 is er een licht stijgende trend (2%) merkbaar in het aantal nazorgvragen dat ons heeft bereikt in 

2016. De volgende grafiek geeft weer dat in vergelijking met vorig jaar meer geadopteerden en adoptieouders hun 

weg vonden naar Steunpunt Adoptie met nazorgvragen. Daarentegen namen minder professionals contact op met ons 

met een nazorgvraag. Deze daling is te verklaren door de stijging van het verplicht aanbod in het voortraject en daaruit 

volgend de verminderde tijd om verder te investeren in het uitbouwen van een netwerk van professionals.

geboortefamilie

doorverwijzing 25%

zoeken en (niet) vinden 42%

lotgenoten 33%
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2 In groep 

Samenbrengen van mensen, meehelpen met de uitbouw van een netwerk waarop je kan terugvallen, vinden we be-

langrijk. De kracht van nazorgtrajecten in groep ligt in de (h)erkenning die ouders en geadopteerden vinden bij elkaar. 

• Oudertrainingen voor adoptieouders van tiener

De training is gebaseerd op ‘Geweldloos verzet’, de visie van Haïm Omer, een Israëlische psycholoog. Het doel 

van Geweldloos Verzet is om een eind te maken aan agressief gedrag van kinderen zonder dat dit tot escalatie 

leidt.

Gedurende 6 avonden kregen ouders, in groep, inzichten in hoe je een kind kan laten weten dat je er voor hem/

haar bent, hoe je kan omgaan met je onmachtsgevoelens, hoe je netwerken kan inzetten.

De 6-delige groepsbegeleiding ging door in Gent.

Nieuwe groepsbegeleiding in 2016

• Er was eens..? Volwassen geadopteerden op zoek naar het begin van hun verhaal

In 2016 breidden we ons aanbod voor geadopteerden uit met dit tweedaagse nazorgtraject.

Twee avonden lang werd er samen met andere geadopteerden tijd en ruimte gemaakt om vrij na te denken  

over vragen zoals ‘Wie ben ik?’, ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Hoe ziet het begin van mijn levensverhaal er uit?’.  

In gesprek met anderen en op een creatieve manier werd er dieper ingegaan op wat geadopteerden bezighoudt 

en waarmee ze geconfronteerd worden: cultuurverschillen, angst, gebrek aan informatie, onbegrip van de om-

geving, enz. 

Deze groepsbegeleiding legt niet zozeer de focus op het geven van praktische informatie bij de rootszoektocht, 

maar eerder op het uitwisselen van ervaringen en delen van gevoelens met andere geadopteerden.

De tweedaagse training werd in het voorjaar georganiseerd in Gent.



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 dage-
lijks. We werken samen met wetenschappelijke instellingen en professionals uit de adoptie-
sector om kennis uit te wisselen en te vergroten. We blijven groeien in onderbouwde en rele-
vante visie over adoptiethema’s.
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3 Vorming en expertise

1 Vormingsaanbod voor geadopteerden, adoptieouders,  

geboortemoeders en professionals

We hebben de ambitie om elk jaar een breed assortiment vormingen en trainingen aan te bieden.

Dit doen we in eigen beheer of in samenwerking met de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG) en  

het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK). 

In alles wat we doen, plaatsen we geadopteerden en hun gezin centraal. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het  

samenstellen van ons jaarlijks vormings- en trainingsaanbod. We willen inspelen op de noden en behoeften van  

geadopteerden, adoptieouders en hulpverleners. Daarom gaan we na wat er leeft bij ons publiek en leiden daar  

thema’s uit. Op basis daarvan wordt er vorming gegeven in de verschillende provincies in Vlaanderen. 

Adoptiebetrokkenen kunnen bij ons terecht voor zowel groepsbegeleidingen als vormingen. Bij nazorgtrajecten in 

groep werken we met een beperkt aantal deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor interactie en eigen inbreng.  

Met onze vormingsavonden trachten we daarentegen grotere groepen mensen te bereiken. Uiteraard is hier,  

afhankelijk van het thema, ook ruimte voor interactiviteit en vragen. 

In 2016 streefden we naar een evenwichtige verdeling van het vormingsaanbod in Vlaanderen. We zorgden voor een 

spreiding over de ‘Vlaamse ruit’ Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken.

We werkten een stevig en gevarieerd vormingsaanbod uit. Hiervoor schakelden we voor het eerst ook freelancers en 

externe partners in. Dit zorgde voor een verrijking van ons aanbod. Op deze manier konden we ons gamma uitbreidden 

naar verschillende thema’s en het adoptiethema vanuit diverse invalshoeken benaderen.

Ons aanbod werd in een brochure gegoten en verdeeld onder onze partners zoals de adoptiediensten en het VCA.

Vormingen in 2016

• Adoptiekind op de basisschool

Deze vorming voor adoptieouders en professionals actief in het onderwijs werd in 2016 drie keer georgani-

seerd. We hielden een vormingsavond in Gent, Hasselt en Antwerpen.

De vorming gaat dieper in op mogelijke problemen die adoptiekinderen kunnen ondervinden op school door 

hun moeilijke voorgeschiedenis of status van adoptie. Dit kan een weerslag hebben op schoolse vaardigheden, 

zelfbeeld en gedrag in de klas.

Tijdens de vorming geven we ouders een kader mee van waaruit het gedrag en moeilijkheden van adoptiekinde-

ren beter kunnen begrepen worden. Er worden concrete tips en heel wat voorbeelden aangereikt om mee aan 

de slag te gaan.

• EHBA

In 2016 organiseerden we twee keer de vorming EHBA, ‘Eerste Hechting bij Adoptie’. In het voorjaar ging de  

vorming door in Brugge en in het najaar werd ze gegeven in Gent. 

‘Eerste Hechting bij Adoptie’ helpt ouders in voorbereiding op hun kind, samen met hun familie en vrienden.  

De deelnemers leren er hoe ze kunnen helpen in het opbouwen van een veilige band tussen ouder en kind. 

Voor kandidaat-adoptieouders is dit grotendeels een opfrissing van wat er in de voorbereiding aan bod komt.
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• Praten over adoptie

In juni 2016 organiseerden we een vorming ‘Praten over adoptie’ in Leuven. 

Deze vorming is uniek in die zin dat ze gericht is naar zowel adoptieouders als geadopteerden. De bedoeling 

is om antwoorden te bieden op vragen van adoptieouders over hoe zij met hun kind of de ruimere omgeving 

kunnen praten over adoptie. 

De wisselwerking tussen geadopteerden en adoptieouders biedt een enorme meerwaarde.

• De medische achtergrond van mijn adoptiekind: bekend of onbekend? 

Ook in 2016 konden we dr. Wojciechowski strikken om een vorming te geven over de medische achtergrond 

van adoptiekinderen. De vorming ging door in het ziekenhuis van Mechelen. 

Door zijn jarenlange ervaring in het Tropisch Instituut heeft kinderarts dr. Wojciechowski een enorme expertise 

opgebouwd. Tijdens de vormingsavond gaat hij dieper in op de meest voorkomende medische problemen bij 

adoptiekinderen en geeft hij adviezen aan de kandidaat-adoptieouders.

• Mijn kleinkind is geadopteerd: super (toch?)

Voor grootouders van adoptiekinderen werd er in oktober 2016 een vormingsreeks van twee namiddagen  

gehouden die dieper ingaat op de rol van een grootouder in een adoptiegezin. 

Grootouders gaan steeds meer participeren in het opvoeden van hun kleinkinderen. Ook bij adoptiegezinnen is 

de betrokkenheid van grootouders groot. Zij hebben vragen over adoptie en al wat dat met zich meebrengt.  

Gedurende twee avonden krijgen de zij informatie over veilige hechting en adviezen hoe om te gaan met  

reacties van de omgeving en verwachtingen ten opzichte van adoptiekleinkinderen.

• Adoptiealert in de hulpverlening

Steunpunt Adoptie heeft de ambitie om hulpverleners die werken met geadopteerde kinderen en volwassen  

te ondersteunen. In 2016 organiseerden we daarom de vorming ‘Adoptiealert in de hulpverlening’, in Gent.

Door de extra’s die adoptie met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld een moeilijke hechting of identiteits- 

vraagstukken, kunnen reguliere opvoedingsadviezen soms niet het gewenste resultaat geven. Adoptie- 

betrokkenen hebben nood aan een hulpverlening die adoptiealert is en rekening houdt met de verschillende 

facetten van adoptie. 

Nieuwe vormingen in 2016

• CyberADOPTIEspace

Deze interactieve vormingsavond laat geadopteerden en adoptieouders aan het woord om hun ervaringen  

te delen met nieuwe media. De komst van nieuwe media hebben veel veranderd in de wereld van adoptie en  

geven adoptiebetrokkenen veel meer mogelijkheden dan vroeger om informatie op te zoeken en elkaar te  

vinden. Maar een vriendschapsverzoek op Facebook kan iemands leven helemaal overhoop halen. 

Samen met ervaringsdeskundigen en hulpverleners wordt er gezocht naar de do’s en don’ts in het gebruik van 

nieuwe media. 

De vorming werd gegeven in samenwerking met VAG. Ze werd in 2016 drie keer georganiseerd in  

drie verschillende provincies. 
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• Zelfzorg

Op vraag van VAG werkten we een vorming uit rond ‘zelfzorg’. Die vraag kwam er vanuit een bezorgdheid voor 

adoptieouders bij wie de balans tussen ‘zorg voor jezelf’ en ‘zorg voor een ander’ zoek was. Resultaat van dit 

onevenwicht: ouders met een verminderde draagkracht, en dat terwijl hun draaglast dezelfde blijft of soms 

zelfs toeneemt.

In 2016 organiseerden we in samenwerking met VAG drie vormingsavonden rond dit actuele thema.  

De vorming is interactief opgesteld en gaat dieper in op energievreters en energiegevers.

Activiteiten 2016

• Panel

In samenwerking met VAG organiseerden we in oktober een panelgesprek in Ekeren. Twee geboortemoeders, 

twee geadopteerden en twee adoptieouders vertelden wat afstand en adoptie betekenen in hun leven. Z 

e brachten elk hun persoonlijk verhaal en beantwoordden vragen vanuit het publiek. 

Het werd een boeiende avond die nog uren door had kunnen gaan, gezien de interessante verhalen van de  

panelleden en de vele vragen uit het publiek. We sloten af nadat de panelleden unaniem tot de conclusie  

kwamen dat openheid over de adoptieprocedure van cruciaal belang is voor alle betrokkenen.

• Adoptiecafé

In mei hielden we een adoptiecafé in Gent. Op deze ontmoetingsavond verwelkomden we geadopteerden, 

adoptieouders en geboorteouders. Maar ook de professionals waren van de partij. 

De deelnemers konden met elkaar kennis maken, ervaringen en ideeën uitwisselen en vragen stellen.  

Het adoptiecafé was een zeer geslaagde avond waarbij we alle partijen van de adoptiedriehoek samenbrachten 

in een gemoedelijke sfeer.

• Netwerkbrunch

Sommige geadopteerden voelen de nood om samen te komen. Vanuit die nood worden in Vlaanderen groepen 

opgericht die mensen samen brengen. Steunpunt Adoptie wil er zijn voor elk van deze groepen, vanuit een 

ondersteunende en faciliterende rol. 

In april organiseerden we daarom in Antwerpen een netwerkbrunch voor deze verenigingen. We verwelkomden 

de mensen van Geadopteerd.be, Te Awa, Boliviaanse Geadopteerde Jongeren en Roemeens geadopteerden.  

Er werden tips uitgewisseld, teruggeblikt en vooruitgekeken.

• Debatavond

In februari hielden we samen met VAG de debatavond ‘Adoptie anno 2016… waar staan we en waar gaan we 

naartoe?’. 

Deze avond kwam er naar aanleiding van de turbulenties in het adoptielandschap in die periode. We beoogden 

een avond waarin dialoog centraal stond, met recht op vragen en de mogelijkheid om samen na te denken over 

de toekomst. 

De adoptieambtenaar van het VCA en de coördinatoren van de drie interlandelijke adoptiediensten gaven 

duiding over de stand van zaken in adoptie en nadien werden er rondetafelgesprekken gehouden rond verschil-

lende stellingen.

De aanwezigheid van meer dan 60 geadopteerden, adoptieouders, geboortemoeders en kandidaat- adoptie- 

ouders, leerde ons dat dialoog en overleg mogelijk én nodig is.
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2 Coaching en vorming op maat van organisaties

Verschillende organisaties zoals thuisbegeleidingsdiensten, multidisciplinaire teams en scholen deden beroep 

op Steunpunt Adoptie voor adoptiespecifieke expertise en steun. In 2016 gingen we op bezoek in scholen in 

Zomergem, Velle en Genk om vorming en coaching te geven aan (zorg-)leerkrachten, CLB-medewerkers en 

directie. 

Hogeschool Vives nodigde ons, zoals elk jaar, uit om aan de leerlingen vroedkunde en verpleegkunde een  

vorming te geven over gehechtheid en extra’s bij adoptie. 

Op vraag van de Universiteit Gent gaven we in de opleiding Sociale agogiek en Ontwikkelingspsychologie een 

lezing over ‘Recente ontwikkelingen in het adoptielandschap en kwetsbare gehechtheidsontwikkeling en de 

inhaalstrategie’. 

In de ManaMa Jeugdzorg aan de VUB vertelden we meer over de kwetsbare gehechtheidsontwikkeling. 

Kinderwens Vlaanderen startte in 2016 met de opleiding kinderwensconsulent in samenwerking met Artevelde 

Hogeschool. Aan Steunpunt Adoptie werd gevraagd om aan deze hulpverleners te vertellen wat adoptie kan 

betekenen in een gezin en welke stappen kandidaat-adoptieouders moeten doorlopen in de procedure. 
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3 Onderzoek

Welke invloed heeft de informatiesessie op de motivatie en zelfbeeld bij kandidaat-adoptanten? 

Margot Dupont, student pedagogische wetenschappen, schreef haar masterproef over ‘Motivatie en adoptiebeeld bij 

kandidaat-adoptanten: welke invloed heeft de informatiesessie?’. Ze onderzocht hierbij de invloed van de informatie-

sessie, vernieuwd na het ingaan van het nieuwe decreet voor binnenlandse adoptie in 2016.

Abstract van de masterproef
Deze masterproef is het gevolg van eerdere onderzoeken door De Block (2015) en West (2016).

Na de invoering van het nieuwe decreet voor binnenlandse adoptie in 2016, maakte de informatiesessie verande-

ringen door. Dit onderzoek gaat na of die veranderingen nuttig bleken en of de investeringen aldus opgeleverd 

hebben. Het doel van de studie is nagaan welke invloed de vernieuwde informatiesessie van Steunpunt Adoptie heeft 

op de motivatie en het adoptiebeeld van de kandidaat-adoptieouders.

Tussen 25 augustus en 28 november werd van 59 kandidaten twee maal een vragenlijst afgenomen en vijf respon- 

denten gaven daarbovenop nog een interview. Dit onderzoek werd voornamelijk op een kwantitatieve manier verwerkt, 

de verkregen resultaten werden a.d.h.v. de informatie uit de interviews aangevuld.

Uit het onderzoek kan voorzichtig besloten worden dat Steunpunt Adoptie een positieve invloed heeft op de motivatie 

van de kandidaat-adoptanten en de bereidheid een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften te adopteren, ook al 

geven weinigen aan hiertoe bereid te zijn.

Opvallend is dat slechts een categorie binnen de specifieke ondersteuningsbehoeften meer dan de helft van de  

kandidaten aanspreekt, nl. het adopteren van een kind met broer(s) en/of zus(sen).

Steunpunt Adoptie lijkt bijgevolg correcte en realistische informatie te verschaffen, waardoor de kandidaat- 

adoptieouders een helder globaal beeld verkrijgen dat ze nodig hebben bij het opstellen van hun kindprofiel.



Waarde – toegankelijk

We streven ernaar een warme organisatie te zijn: onze deur staat open voor alle adoptie- 
betrokkenen. We hechten belang aan open en duidelijke communicatie. Onze ondersteuning  
is vraaggericht en kort op de bal.
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4 Fotoreportage

Steunpunt Adoptie wou graag adoptiegezinnen in beeld brengen als ondersteuning bij de theorie en oefeningen 

tijdens vormingen en in de voorbereiding op adoptie. Hiervoor deden we een oproep via onze communicatiekanalen, 

waaronder Facebook. Heel wat gezinnen reageerden op onze oproep en in samenwerking met professionele foto-

grafe Evy De Ceur, maakten we met 15 gezinnen een fotoreportage over de verscheidenheid van adoptiegezinnen in 

Vlaanderen. De gezinnen bestaan uit heterokoppels, homokoppels, alleenstaande ouders, kinderen met en zonder 

bijzondere ondersteuningsbehoefte, grote gezinnen, kleine gezinnen, inwonende grootouders, … kortom een diversiteit 

aan gezinnen

Enkele foto’s van deze gezinnen zijn ook op onze website, nieuwsbrief, Facebook en zelfs in dit jaarverslag te zien. 

Tijdens de Dag van de Adoptie van de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin op 23 oktober in het Natuurhistorisch 

museum konden de deelnemers de foto’s bezichtigen.

Onze communicatie
WEBSITE

In 2016 mochten we op onze website 12509 bezoekers verwelkomen. Dat zijn er bijna 2000 meer dan in 2015  

(10524 bezoekers), wat goed is voor een stijging van 19%. Dit impliceert dat onze website, sinds de lancering ervan  

3 jaar geleden, in stijgende lijn wordt geconsulteerd en dat de doelgroepen en geïnteresseerden hun weg vinden  

naar onze website.

De bezoekers gaan op zoek naar specifieke informatie. Naast de homepagina worden vooral de webpagina over de 

voorbereiding voor kandidaat-adoptieouders en de webpagina met ons aanbod in ondersteuning en nazorg geconsul-

teerd. Ook de adoptiekaart met een overzicht van adoptiealerte hulpverleners in Vlaanderen (6de plaats) en de FAQ 

(7de plaats) zijn populair.

Deze bevindingen nemen we mee bij de herwerking van de website. In november 2016 is er gestart met een restyling 

van de website. Uit een uitgebreide analyse, die we in 2015 hebben laten uitvoeren door communicatiebureau CIBE,  

is gebleken dat we als organisatie meer doelgroepgericht moeten gaan communiceren. Daar waar we nu vertrekken  

vanuit ons aanbod in vorming en ondersteuning, vertrekken we beter vanuit onze verschillende doelgroepen:  

(kandidaat)adoptieouders, geadopteerden, geboorteouders en professionals. 

Voor elke doelgroep zal er een aparte webpagina ontwikkeld worden, met daarop ons aanbod afgestemd  

per doelgroep. 

NIEUWSBRIEF

We verstuurden 8 nieuwsbrieven in 2016. Uitgenomen in de maanden januari, augustus, september en november,  

verstuurden we elke maand een digitale nieuwsbrief naar 820 abonnees. Dat zijn er 120 of 17 procent meer dan  

in 2015. 

Naast nieuwsbrieven stuurden we ook nog doelgericht 19 mailings uit aangaande vormingen en activiteiten voor  

specifieke doelgroepen.

Via de nieuwsbrief informeerden we onze lezers over onderwerpen waarin theorie en praktijk elkaar ontmoetten en  

actualiteit. Om tot interactie te komen met onze lezers, werd er ook tweemaal een poll gehouden. Zo peilden we 

naar wat onze lezers het beste boek over adoptie vinden en vroegen we naar anti stress tips naar aanleiding van de 
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vorming ‘Zelfzorg’. We zetten ook mensen in de kijker met een adoptieachtergrond of ervaring in adoptie, in de rubriek 

‘Adoptie ID’.

Uit een analyse blijkt dat de rubriek ‘Adoptie ID’ zeer gesmaakt werd door de lezers. Deze werd steevast gelezen.  

Het meest gelezen item in 2016 was de publicatie van het vormingsaanbod voor 2017.

FACEBOOK

Steunpunt Adoptie wil een laagdrempelige en toegankelijke organisatie zijn. We ijveren voor interactie met onze  

doelgroepen en zijn daarom ook actief op sociale media.

In 2016 hebben we 231 berichten gepost op onze Facebookpagina. Hierbij werd vooral ingezet op de actualiteit rond 

adoptie en het vormingsaanbod dat we bieden. Verder deelden we ook berichten van onze partners zoals het VCA, 

VCOK, VAG of verenigingen van geadopteerden. 

We willen dat onze Facebookpagina een plaats is waar adoptiebetrokkenen de laatste nieuwtjes kunnen vinden en vrij-

uit in dialoog kunnen gaan met elkaar. Met een gevarieerde mix aan foto’s, video’s en interactieve statusupdates willen 

we interactie teweeg brengen. In december topten we af met 704 volgers.

TWITTER & LINKEDIN

In september 2016 hebben we een account aangemaakt op LinkedIn. Via dit medium wil Steunpunt Adoptie zich meer 

naar adoptiealerte hulpverleners en professionals richten. De pagina moet een platform bieden waarop expertise  

(papers, onderzoeksresultaten, opinies, analyse, …) kan gedeeld worden. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Op twitter zijn we actief sinds november 2016, en dit onder de naam @SAdoptie. We delen nieuwsberichten en actua-

liteit rond adoptie.

Op deze manier trachten we te zorgen voor een toegankelijker Steunpunt Adoptie met ruimere verspreiding van de 

activiteiten door een goede mix tussen de sociale mediaberichten, de website en andere communicatiekanalen.  

De communicatie rond onze activiteiten en vormingen gebeurde in 2016 via gerichte mailings, flyers, publicaties in  

het tijdschrift van VAG, de nieuwsbrief, de Facebookpagina, de website, vermeldingen op verschillende collega- 

sectorwebsites, enz. ….
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Onze partners
Overleggen vinden we belangrijk. Het biedt de kans om elkaar beter te leren kennen, om aan ‘kruisbestuiving’ te doen 

tussen de gesprekspartners, om een vinger aan de pols te houden, om in dialoog te treden, om te leren en te groeien.

In functie van ons beleid gingen we in 2016 in overleg met het VCA en met het raadgevend comité van het VCA.

Om ons aanbod goed af te stemmen op de partners in de adoptiesector hielden we formeel en informeel contact met 

de interlandelijke en binnenlandse adoptiediensten Ray Of Hope, Het Kleine Mirakel, FIAC en Adoptiehuis en het 

Gents Adoptiecentrum. Naast samenkomsten op het ‘Groot Adoptieoverleg’ georganiseerd door het VCA wisselden 

formele overlegmomenten zich af met informeel overleg. Door de komst van het adoptiedecreet waarbij de binnen-

landse en de interlandelijke adoptieprocedures werden samengevoegd, was regelmatig aftoetsen met de binnen- 

landse adoptiedienst(en) noodzakelijk. 

De nieuwe wetgeving schreef een fusie van de diensten voor maatschappelijk onderzoek (DMO) voor. Drie DMO’s  

werden samengevoegd tot 1 dienst in Brussel. In hun takenpakket werd ook screening van kandidaat-adoptieouders 

voor binnenlandse adoptie opgenomen. Hierdoor was extra overleg met Steunpunt Adoptie en de binnenlandse  

diensten nodig.

Een goede afstemming tussen alle betrokken diensten in het adoptieproces, is in het voordeel van de kandidaat- 

adoptieouders, de adoptiegezinnen. Op lange termijn geloven we dat dit ook zeker ten voordele is van ieder  

adoptiekind.

In functie van de nazorg gingen we in overleg met Pleegzorg, met Praxis P en de Leuvense Adoptiestudie (LAS) in 

Leuven, met Expoo in kader van ‘Non Violent Resistance’, met verschillende reguliere hulpverleners en thuis- 

begeleidingsdiensten. Ook hadden we gesprekken met de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG), individuele 

vrijwilligers, APU, Te Awa, ‘Rwanda en zoveel meer’, UAI, geboortemoeders, Indische zusters, FIOM.

Voor de uitbouw van ons open aanbod in groep was er overleg en samenwerking met VCOK en de Vereniging voor 

Adoptiekind en Gezin (VAG). Voor sommige vormingen in 2016 deden we beroep op freelance medewerkers. Deze 

samenwerking werd verder gezet en andere freelance medewerkers werden aangesproken om in 2017 vormingen 

voor Steunpunt Adoptie te geven. We legden contact of onderhielden de samenwerking met Annelies Van Overbeke, 

Katrijn Jansegers, Miranda Aerts en Isabelle Desegher. De organisaties Ella vzw (kenniscentrum gender en  

etniciteit) en Sjans vzw (trainer sociale vaardigheden) werden aangesproken om voor ons een vorming of workshop te 

geven voor geadopteerden of adoptieouders. 

De Stichting Adoptievoorzieningen, zusterorganisatie in Nederland, stak deze zomer over naar Gent voor overleg 

omtrent de voorbereiding. Telkens bekijken we op welke manier wij kunnen leren van elkaar en wisselen we informatie 

en materialen uit.

Onze medewerkers 
De medewerkers van Steunpunt Adoptie zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. Medewerkers die zich goed 

voelen op het werk, presteren beter, leven gezonder, zijn meer gemotiveerd en stellen zich flexibeler en creatiever op. 

We zetten als organisatie in op personeelsbeleid en stellen ons waarderend op t.o.v. de mensen in de organisatie. 

Steunpunt Adoptie streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats 

werkt: een goede afstemming tussen de capaciteiten van de medewerker en de eisen van de functie.

Elke medewerker beschikt over een vormingsbudget. Naast opleidingen georganiseerd door het VCA en partners in de 

sector, lieten enkele collega’s zich inspireren en opleiden in functie van de uitbouw van de nazorg (opleiding Nieuwe 
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Autoriteit en Geweldloos Verzet) de vernieuwing van het voorbereidingstraject (hechting: wegwijzers en doodlopende 

sporen) en enkele organisatievraagstukken (‘nieuw samengestelde teams’ en ‘stress en burn out’).

MEDEWERKERS VAN STEUNPUNT ADOPTIE

STAGIAIRES VAN STEUNPUNT ADOPTIE

Stephanie Platteeuw

Laatstejaarsstudente gezinswetenschappen, werkte voornamelijk mee aan de nazorg voor geadopteerden. 

vanaf januari – juni 2016 stage

Amanda Gagnard

Werkstudente pedagogie (tussenjaar bachelor en master, ervaring opdoen als vrijwilliger), bouwde mee aan de website 

en nieuwsbrief als vervanging van Dagmar en onderzocht gelijkenissen en verschillen bij adoptie en pleegzorg.

vanaf september – december 2016

Hilde Kempenaers

Laatstejaarsstudente volwassentraject gezinswetenschappen, werkte voornamelijk mee aan de voorbereiding en  

vorming aan (kandidaat-)adoptiegezinnen met focus op verlies en rouw.

september – december 2016

Els Feytons

Psychologe, extra opleiding antropologie, kortdurende stage met focus op antropologische kijk op special needs 

adopties. 

september – oktober 2016

Annelies Van Overbeke 0,5 FTE 

Educatief medewerker/ nazorg

September 2016 

Carole Vandaele 0,5 FTE 

Educatief medewerker  

Caroline Steurbaut 0,5 FTE 

Algemene administratie  

Dagmar Warlop 0,6 FTE 

Communicatie en IT

tot september 2016 (ziekte)

Gloria Ishiekwene 0,4 FTE

Communicatie 

Vanaf december 2016

Inge Demol 1 FTE 

Directeur

Joske Buyle 0,2 FTE 

Boekhouding 

Katherine D’Hoore 0,6 FTE 

Inhoudelijk coördinator 

Frouke Crucke 0,8 FTE 

Educatief medewerker/ nazorg

tot mei 2016

Nele Vanmassenhove 0,8 FTE 

Educatief medewerker/ nazorg 

Pia Dejonckheere 0,8 FTE 

Educatief medewerker/ nazorg
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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 plannen voor 2017 
• De samenwerking met het VCA wordt verder uitgebouwd wanneer geadopteerden nazorgvragen hebben bij  

dossier-inzages bij het VCA.

• Een samenwerking met Knooppuntonline wordt opgestart. Deze organisatie is expert in online hulp in Vlaanderen. 

Samen met deze organisatie en de partners in de sector zetten we stappen in de uitwerking van laagdrempelige 

en kwalitatieve nazorg voor geadopteerden in Vlaanderen.

• In 2017 wordt een nieuwe medewerker aangeworven die instaat voor de nazorg aan geadopteerden en adoptie-

ouders.

• We schuiven het laagdrempelig medium ‘film’ vooruit om specifieke adoptiethema’s bespreekbaar te maken en 

geadopteerden en geïnteresseerden samen te brengen. We werken hiervoor samen met De Andere Film in Brugge, 

Mooov en ervaringsdeskundigen.

• De voorbereiding op adoptie wordt geëvalueerd. Via contact met externe organisaties en professionals verwer-

ven we informatie over specifieke thema’s zoals verlies en rouw, vooroordelen en diversiteit, identiteit, … Deze 

informatie verbinden we met ervaringen van (kandidaat-) adoptieouders om zo het voorbereidingsprogramma te 

verbeteren op inhoud en aanpak. 

• De samenwerking met Kinderwens Vlaanderen wordt verder uitgebouwd. Deze organisatie begeleidt mensen met 

een kinderwens individueel en in groep. We plannen een bevraging bij kandidaat-adoptieouders en denken na hoe 

Kinderwens Vlaanderen kandidaat-adoptieouders tijdens hun wachtperiode kan ondersteunen, voor diegene die 

dit wensen. 

• We overleggen met belangenorganisaties voor holebi’s om het voorbereidingsprogramma nog meer op maat uit te 

bouwen. 

• Het aanbod in groep wordt in 2017 uitgebreid met avonden, workshops en trainingen met freelancemedewerkers 

en partnerorganisaties die gespecialiseerd zijn in welbepaalde thema’s. Waar in 2016 werd geïnvesteerd in het 

uitbreiden van de contacten, voeren we in 2017 uit en leggen we nieuwe contacten voor het jaar erop. We denken 

aan weerbaarheidstrainingen, mindfulness, over vooroordelen en witte privileges, praten met je kind vanuit de 

narratieve therapie, en nog veel meer. 

• We evalueren de oudertraining voor ouders van tieners volgens de visie van Nieuwe Autoriteit en werken hiervoor 

samen met Stichting Adoptievoorzieningen, VCOK en Expoo. We zoeken naar een training op maat van adoptie- 

ouders waarbij ouders krachtig kunnen staan én de relatie met hun kind kunnen blijven behouden. 

• We werven vrijwilligers met goesting om teksten te schrijven voor onze website, blog en nieuwsbrief.  

We publiceren een vacature en zoeken mensen die vlot de pen hanteren én ervaringsdeskundige zijn en/of een 

sterke affiniteit hebben met het adoptiethema. 

• De website wordt volledig omgebouwd en meer doelgroepgericht gemaakt. Ben je geadopteerd, (kandidaat-)

adoptieouder, geboortefamilie of professional en wil je weten waarvoor je terecht kan bij Steunpunt Adoptie?  

Met 1 klik op de site scroll je gemakkelijk door naar de verschillende activiteiten die we voor jou in aanbod hebben. 

• Reeds bestaande contacten met hogescholen en universiteiten worden verstevigd en nieuwe contacten worden 

verder uitgebouwd. We denken na over de uitbreiding van ons eigen opleidingsaanbod voor studenten en  

professionals en werken dit verder uit.


