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Complex en toch simpel…

… dat is hoe ik naar adoptie kijk. 

Complex, omwille van de emoties, belangen en structuren bij alle betrokkenen en systemen in 
adoptie. Simpel, omdat we altijd vertrekken vanuit een perspectief: het kind. Vanaf de voorbe-
reiding tot de nazorg proberen we het kind tot aan de volwassenleeftijd te versterken, eerst via 
de (kandidaat-)adoptieouders, het netwerk rondom het kind en professionals, later door recht-
streekse nazorg aan de volwassene die hier nood aan heeft. Als organisatie openen we onze ogen 
en oren en kijken we links en rechts. We proberen te voelen welke noden er leven en zetten dit 
binnen de grenzen van onze mogelijkheden om in concrete acties.

2021 was een turbulent jaar. Het expertenpanel schreef een rapport over de toekomst van inter-
landelijke adoptie. Iedereen had hierover een mening. Wij trachtten zoveel mogelijk te informeren 
en te ondersteunen, maar het deed wat met ons allemaal.

Ondanks de afstand door corona en de onmogelijkheid om veel fysiek samen te komen, vonden 
de buddy’s elkaar en was er verbondenheid. We leidden 12 nieuwe enthousiaste buddy’s op en 
organiseerden verschillende A-teens en aB-dagen. a-Buddy heeft nog steeds een eigen plek in dit 
jaarverslag. Dit wordt verder uitgediept in een apart jaarverslag, zodat we meer informatie kunnen 
geven over de leefwereld van geadopteerden die beroep doen op de chat van a-Buddy.

Ook dit jaarverslag kreeg een nieuw jasje: meer visuals, meer links naar de website en minder 
tekst. Duidelijk en simpel! Zo hebben we het ook graag. Zo is de cirkel rond. 

Veel leesplezier!

Inge Demol
Directeur Steunpunt Adoptie
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•  Waarde - betrokken

Dag in dag uit zetten we ons in voor een adoptiealerte samenleving. We volgen de actualiteit in 
het adoptielandschap op de voet en zijn alert voor wat er leeft bij adoptiebetrokkenen. In alles 
wat we doen, stellen we geadopteerden en hun gezin centraal.
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voor wie
Steunpunt Adoptie biedt een laagdrempelige, gevarieerde 

dienstverlening voor adoptiebetrokkenen. Ons publiek is divers 
en bestaat uit verschillende doelgroepen. De primaire doel-

groepen zijn geadopteerden, kandidaat-adoptieouders, adop-
tieouders, geboorteouders, professionals en studenten. 

Elk van deze doelgroepen heeft zijn eigen vragen en ver-
wachtingen, bedenkingen en bezorgdheden, eigen doelen en 
belangen. Wij bieden een antwoord op de behoeften van deze 
verschillende groepen door vorming, (groeps-)begeleiding en 

informatie te organiseren.  

5doelgroepen
• Kandidaat-adoptieouders

• Adoptieouders

• Geadopteerden

• Geboorteouders

• Professionals
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•  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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informeren &
voorbereiden

•  Informatiesessies

       Infosessie 1 

In 2021 organiseerden we in totaal 9 
informatiesessies 1 waarvan 1 live en 
8 online.  Hieraan namen 414 gezinnen 
deel (269 gezinnen in 2020).

      Infosessie 2

In totaal organiseerden we in 2021 26 
informatiesessies 2, waarvan 10 live en 
16 online. 319 gezinnen namen deel aan 
infosessie 2. Dat is meer dan een ver-
dubbeling met 2020 (147 gezinnen).

Eind 2020 en 2021 schakelden we over 
naar online infosessies 2, in periodes 
waar live vorming geven niet mogelijk 
was (Covid-19). Aangezien interactieve 
methodieken beter werken in een live 
context, schakelden we zo snel mogelijk 
terug naar live vormingen.  

Aantal KA die deelnemen aan infosessies

Groepen infosessies

269

8

16

9

26

147

414

319

• infosessie 1         • infosessie 2

• infosessie 1         • infosessie 2

2020

2020

2021

2021

Infosessie 1 biedt een eerste algemeen beeld over adoptie. Heel wat kandidaat-adoptieouders 
beslissen na deze sessie om de procedure niet verder of on hold te zetten. Redenen hiervoor 
zijn divers: te lange procedure, zwangerschap, twijfel, overstappen naar pleegzorg, ethische 
bezwaren, … Velen beslissen de procedure verder te zetten.

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/adoptieouder/infosessie-voor-kandidaat-adoptieouders
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•  Voorbereidingscursus

          Voorbereiding ‘adoptie van een niet-gekend kind’ (3 dagen) 

In 2021 werkten we omwille van Covid-19 een volwaardig digitaal alternatief van de voorbereid-
ing uit. Kandidaten kregen voldoende de kans om uit te wisselen en interactief te werken met 
de inhoud van de voorbereiding. Bijvoorbeeld: oefeningen maken in break-out rooms, digitale 
werkbundel, filmpjes online beschikbaar maken. Net zoals bij infosessies 2 organiseerden we 
de voorbereiding live wanneer mogelijk. 

In 2021 organiseerden we in totaal 15 groepen voorbereiding niet-gekend kind, waaronder 
één Franstalige groep en twee groepen die online werden georganiseerd. 130 gezinnen ver-
volledigden de cursus en kregen een attest. Hiermee konden ze de procedure verderzetten bij 
de familierechtbank tot het verkrijgen van een geschiktheidsvonnis.

Het volgen van de webinarreeks over special needs en de panelavond wordt aangemoedigd 
in de voorbereiding op adoptie. Spijtig genoeg moesten we de panelavond uitstellen naar 
voorjaar 2022 omwille van verstrengde coronamaatregelen. Kandidaat-adoptieouders die de 
voorbereiding reeds in het verleden volgden en voor een tweede of derde adoptie gaan, kun-
nen een duplicaat attest opvragen aan Steunpunt Adoptie. In 2021 leverden we 3 duplicaten 
voorbereiding op adoptie af. 

           Voorbereiding ‘intrafamiliale adoptie’ (1 dag) 

Deze voorbereiding werd in 2021 4 keer georganiseerd. 9 gezinnen namen deel en ontvingen 
een attest. 

          Voorbereiding ‘adoptie van een gekend kind’ (1 dag) 

213 gezinnen namen deel aan deze voorbereiding, georganiseerd in 12 groepen, waarvan 2 live 
en 10 online.

          Totaal aantal kandidaat-adoptieouders voorbereid op adoptie

In 2021 namen in totaal 352 gezinnen deel aan een specifieke voorbereiding bij Steunpunt 
Adoptie. Bij het uitstellen, inhalen of schakelen hielden we er steeds rekening mee dat de 
wachttijd van de totale adoptieprocedure van de kandidaat-adoptieouders geen vertraging 
opliep.

Aantal gezinnen voorbereid op adoptie

164

98

130 9 213

2 163

10 163

• Adoptie gekend kind         • Intrafamiliale adoptie          • Adoptie gekend kind

2019

2020

2021

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/adoptieouder/voorbereiding-op-adoptie
https://www.steunpuntadoptie.be/nl/adoptieouder/voorbereiding-op-intrafamiliale-adoptie
https://www.steunpuntadoptie.be/nl/adoptieouder/voorbereiding-op-adoptie-gekend-kind
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?
•  Allerlei informatievragen

In totaal ontvingen we in 2021 625 informatievragen (tegenover 640 in 2020). Net als voorgaan-
de jaren bestond de grootste groep uit kandidaat-adoptieouders niet-gekend kind, gekend kind 
en studenten. Ook geadopteerden stelden ons heel wat vragen, voornamelijk over de inhoud 
van de procedure om zelf als meerderjarige geadopteerd te worden. 

Kandidaat-adoptieouders niet-gekend kind stelden vragen die voornamelijk verband hielden 
met de adoptieprocedure (73%).

 • Ik ben zwanger geworden. Moet ik de procedure on hold zetten? 

 • Wat is de regelgeving bij onderplaatsing wanneer er al kinderen in het gezin zijn?

Kandidaat-adoptieouders gekend kind namen contact op met vragen over de procedure (64%) 
of over adoptie van een meerderjarige (23%).

 

      

Ook studenten konden ons vinden, voornamelijk voor ondersteuning bij hun schoolwerk (75%).

5% professionals
6% adoptieouders
8% andere
9% student

13% geadopteerden

32% kandidaat-adoptieouders

25% kandidaat-adoptieouders gekend kind

procedure?

 • Waar kunnen we meer informatie vinden over specials needs?

• Zal ons (meerderjarige) kind de Belgische nationaliteit verwerven na de adoptie  

 

 • Mijn man wil graag mijn zoon adopteren. Wat moet hij hiervoor doen? 

 • Verandert adoptie de naam van de geadopteerde? Welke opties zijn er?

We werden het meest gecontacteerd via

mail telefoon

25%72%
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In 2021 ontvingen we 930 nazorgvra-
gen. Voornamelijk geadopteerden en 
adoptieouders contacteerden Steun-
punt Adoptie met een nazorgvraag. 

We werden het meest gecontacteerd 
via mail (50%). Omwille van Covid-19 
werden er minder live gesprekken 
ingepland (69 gesprekken) en gingen 
de gesprekken vaker door via een 
online platform Zoom of Whereby 
(43 gesprekken) of via telefoon (264 
gesprekken). Een gesprek duurt on-
geveer een uur. 

Geadopteerden stelden 437 vragen over zoeken en (niet) vinden (19%), identiteit (11%), maar 
ook met vragen voor en over a-Buddy (30%). Regelmatig verwezen we geadopteerden door 
naar de reguliere hulpverlening.

In september 2021 verscheen een rapport van het expertenpanel dat onderzoek voerde naar 
de onregelmatigheden bij interlandelijke adoptie uit het verleden. Het aantal vragen dat direct 
naar aanleiding van het eindrapport interlandelijke adoptie binnen kwam, is eerder beperkt. We 
vermoeden echter dat het eindrapport wel indirect voor meer vragen heeft gezorgd rond eigen 
adoptie. Omdat het in de media kwam, mag adoptie in vraag gesteld worden. 

Het Afstammingscentrum is voortaan het centrale punt waar vragen rond herkomst gesteld 
kunnen worden. Toch is ‘zoeken en (niet) vinden’ het meest besproken thema in de nazorg. 
Sommige geadopteerden kozen ervoor om sociaal-emotioneel ondersteund te worden bij 
Steunpunt Adoptie (terwijl ze praktische begeleiding krijgen bij het Afstammingscentrum).

Covid en de beperkingen in sociaal contact waren in 2021 ook voelbaar. Meer dan vroeger 
voelden sommige geadopteerden zich alleen. Hier lees je meer over de gevoelswereld van 
geadopteerden die contact opnemen met a-Buddy, net als op pagina 16 in dit jaarverslag. De 
gesprekken van buddy’s met geadopteerden werden hier niet opgenomen. 

Om onze hulpverlening zo 
laagdrempelig mogelijk 

te houden, is persoonlijke 
begeleiding gratis. 

nazorg
 Persoonlijke begeleiding

47% geadopteerden

8% kandidaat-adoptieouders 

34% adoptieouders 

3% andere 

2% eerste familie 

6% professionals 

https://drive.google.com/file/d/1bIxZZq4W_fLgAI6ErlAMFtvC5onaHX45/view?usp=sharing
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Het ondersteuningstraject bij nazorgvragen 
van geadopteerden is gemiddeld intensiev-
er dan bij andere doelgroepen. Vaak zijn er 
meerdere gesprekken nodig.

Voor adoptieouders noteerden we 318 
nazorggesprekken of vragen. 

In 2021 kregen we meer vragen van ouders 
met tieners. Er werden ook meer opvolgings-
gesprekken gepland wanneer we merkten 
dat gezinnen in crisis verkeerden of meer 
ondersteuning konden gebruiken. Deze  

ouders stelden ook vaker de vraag of Steun-
punt Adoptie hun tiener of volwassen kind 
kon ondersteunen.

De hulpvragen van adoptieouders van tie-
ners voelden meer acuut aan als gevolg van 
bijvoorbeeld suïcide of delinquent gedrag. 
Covid zorgde dit jaar opnieuw voor isolatie, 
wat maakte dat ouders (en hun tieners) zich 
soms heel eenzaam voelden. Verbinding 
met hun kind en het aanspreken van een 
steunend netwerk zijn de eerste dingen 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van info- en nazorgvra-
gen. Het aantal informatievragen is in vergelijking met 2020 licht 

gedaald (-2,5%) en het aantal nazorgvragen licht gestegen (+8,5%).

In 2021 ontvingen wij 19 nazorgvragen van 
eerste families.

Vanaf dit jaar konden we eerste familie ook 
doorverwijzen naar het Afstammingscentrum 
voor de ondersteuning bij een zoektocht. 

52 keer namen professionals contact op 
met een nazorgmedewerker van Steunpunt 
Adoptie. 

Welzijnswerkers met een geadopteerde of 
adoptieouder als cliënt vonden vaker de 
weg naar Steunpunt Adoptie. Deze nazorg-
gesprekken draaiden om adoptiesensitiviteit 
en voeling krijgen met de plaats die adoptie 
inneemt in de begeleiding.

Kandidaat-adoptieouders kwamen bij ons 
met 75 nazorgvragen, voornamelijk via tele-
foon en e-mail. Veel kandidaten zaten met 
vragen naar aanleiding van het eindrapport. 
Sommigen wilden duidelijkheid (bv. is mijn 
adoptieproject nog realistisch?), anderen 
zochten een klankbord om morele vraag-
stukken bij af te wegen (bv. hoe verhoud 
ik mij tegenover het risico op frauduleuze 
praktijken?).

690 631

1029
855

930

625
640

452

542
563

2017 2018 2019 2020 2021

• Nazorgvragen    

• Informatievragen    

waarop we inzetten.
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 In groep

          Stevig op weg na aankomst van je kind 

In 2021 vonden er 3 online sessies ‘Stevig op weg’ plaats. Er nemen telkens 3 gezinnen aan deel.

Het blijft belangrijk om gezinnen in de eerste jaren na adoptie zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Dat zorgt ervoor dat negatieve patronen tussen ouders en kinderen gemakkelijker doorbroken 
worden en problemen hanteerbaar blijven. Ouders vinden veel steun bij elkaar wanneer ze hun 
verhalen delen en herkennen bij anderen. 

          Oudertraining voor adoptieouders van tieners

We organiseerden 5 online oudertrainingen met 4 à 5 gezinnen per sessie. Steeds meer ouders 
van tieners vinden de weg naar gepaste ondersteuning. Er gaat niets boven elkaar in het echt 
te ontmoeten, maar een online training in kleine groepen biedt toch voldoende veiligheid om      
verhalen te delen en samen op zoek te gaan. Bovendien brengen we zo ouders bijeen uit alle 
provincies. 

          NIEUW Groepsbegeleidingen voor adoptieouders in samenwerking met de 

In 2021 deden Ray of Hope en Het Kleine Mirakel beroep op Steunpunt Adoptie om nazorgtra-
jecten op te zetten. Ray of Hope organiseerde in samenwerking met ons een training ‘Stevige 
Start’, die bestond uit vijf sessies (2 gingen online door, 3 in Lokeren). In opdracht van Het Kleine 
Mirakel begeleidden we twee oudertrainingen voor adoptieouders van tieners, beide trainingen 
bestonden uit vijf sessies. De sessies gingen telkens deels online, deels fysiek door. Het tra-
ject met FIAC werd reeds in 2020 afgerond. Deze begeleidingen werden gegeven door nazorg-
medewerker Katherine, ondersteund door een medewerker van de adoptiedienst.

interlandelijke adoptiediensten

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/stevig-op-weg-na-aankomst-van-je-kind-online-7#:~:text=Deze%2520groepsbegeleiding%2520versterkt%2520adoptieouders%2520in,de%2520eerste%2520periode%2520na%2520adoptie.
https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/oudertraining-voor-adoptieouders-van-tieners-online-6#:~:text=Deze%2520groepsbegeleiding%2520biedt%2520ondersteuning%2520voor,er%2520voor%2520hem%252Fhaar%2520bent.


13

          NIEUW Online workshops veerkracht 

Hoe kan je veerkracht aansterken bij je adoptiekind dat een schokkende of traumatische geb-
eurtenissen meemaakte? In februari en maart 2021 organiseerden we in samenwerking met 
Naomi Vandamme van Veerkrachtexpertisecentrum een vierdelige reeks van online workshops 
rond veerkracht:

Zelfbeeld en competenties 
versterken

Emotionele vocabulaire 
vergroten

Lichamelijke en cognitieve 
veiligheid vergroten

Communicatievaardigheden en 
probleemoplossende vaar-

digheden vergroten

 Extra aanbod naar aanleiding van de actualiteit

In 2021 bewoog er heel wat in het adoptielandschap, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Als 
informatie- en expertisecentrum organiseerden we naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen 
verschillende extra info-, praat- en nazorgmomenten. Hieronder vind je ze chronologisch terug.

          IN NEDERLAND 

24/02   Hallo, hoe stel je het?

Naar aanleiding van de Nederlandse beslissing om interlandelijke adoptie op te schorten, 
verscheen er ook in Vlaanderen heel wat berichtgeving over dit thema. Een online praatmo-
ment voor (kandidaat-)adoptieouders had als doel een veilig moment en ruimte te creëren waar 
(kandidaat-) adoptieouders met elkaar konden uitwisselen over wat de gebeurtenissen met hen 
deden. Deze praatavond ging door op 24/02, 19 gezinnen namen deel.

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/workshops-veerkracht-i.s.m.-veerkrachtexpertisecentrum-online
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          IN VLAANDEREN 

02/09   Eindrapport interlandelijke adoptie

Op 2/9 verscheen het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie. Het eindrapport 
en de daaropvolgende berichtgeving in de media lieten vele geboorteouders, geadopteerden, 
kandidaat-adoptieouders en adoptieouders niet onbewogen. Om erkenning, tijd en ruimte te 
geven aan hun gevoelens en vragen organiseerden we in de periode na de publicatie verschil-
lende informatieve momenten en gelegenheden waarop adoptiebetrokkenen in alle veiligheid 
samen konden komen. Geboorteouders konden individueel terecht bij onze nazorgmedewerkers.

05/09   Infomoment voor buddy’s 

Na de verschijning van het eindrapport organiseerden we een online infomoment voor de bud-
dy’s van a-Buddy waarin we de inhoud van het eindrapport en de deelrapporten samenvatten 
en bespraken. We wilden onze buddy’s niet alleen informeren zodat zij geadopteerden konden 
ondersteunen als ze hierover vragen kregen, maar wilden hen ook de kans geven om hun feed-
back en gevoelens rond het rapport te delen.  

06/09   Interview met Veronique Van Asch

Op 6/9 namen we een video op met Veronique Van Asch, voorzitter van het expertenpanel, 
waarin zij de beleidsaanbevelingen in het eindrapport toelichtte. Adoptiebetrokkenen die het 
eindrapport niet lazen, konden zich op deze manier op de hoogte stellen van de inhoud ervan. 
In totaal werd het interview 163 keer bekeken.
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 07/09   Q&A met minister Wouter Beke en Veronique Van Asch

Omdat er heel wat vragen rezen over het rapport en de vertaling van de aanbevelingen in de prak-
tijk, organiseerden we op 7/9 een online Q&A met Minister Beke en mevrouw Van Asch. Iedereen 
met vragen kon deze vooraf doorsturen via een online formulier op onze Facebook en website. In 
totaal ontvingen we 160 vragen. We bundelden ze en legden ze voor aan minister Beke en mev-
rouw Van Asch. Nadien maakten we de vragen over aan het kabinet. De Q&A werd door een 80-tal 
personen live gevolgd via Zoom. De opname werd 276 keer bekeken.

13/09   Praatavond voor geadopteerden  

Tijdens deze praatavond konden geadopteerden in een veilige omgeving delen wat de recen-
te gebeurtenissen met hen deden. Deze avond ging door in Antwerpen en werd begeleid door 
medewerker Kristien en buddy Binita. Er namen 8 geadopteerden deel. 

16/09   Online praatavond voor kandidaat-adoptieouders

Het eindrapport en de daaropvolgende politieke berichtgeving zorgde voor onrust en bezorgdheid 
bij kandidaat-adoptieouders. Tijdens deze praatavond konden zij hierover uitwisselen. Doordat 
de meeste kandidaat-adoptieouders de voorkeur gaven aan een online bijeenkomst, lieten we het 
doorgaan via Zoom. Er namen 12 gezinnen delen.

21/09  Online praatavond voor adoptieouders 

3 gezinnen schreven zich in. Er was ruimte om uit te wisselen over de recente gebeurtenissen. 
Daarnaast dachten we samen met hen na over hoe ze dit nieuws met hun kind(eren) konden be-
spreken.

‘Hoe bespreek ik de berichtgeving met mijn adoptiekind(eren)?’
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A-buddy
 “Door ons verhaal te delen met elkaar zijn 

we verbonden. 

We voelen ons niet meer alleen. 

Omdat ons verhaal er mag zijn. Het mag 
gezien en gehoord worden.”

(S., 41 jaar)

42                                 
vaste buddyaanvragen 

34 vrouwen 8 mannen 26 jaar,  
gemiddelde leeftijd

59 minuten gemid-
delde duur gesprek 
permanentiechat

75 minuten gemid-
delde duur gesprek 

vastebuddychat

8 jaar, leeftijd
jongste chatter

53 jaar, leeftijd
oudste chatter

34

842

8 26

5975

53
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In het totaal vonden 84 chatgesprekken plaats via de chat-
tool, waaronder 60 via de vastebuddychat. In 2021 vroegen 42 

mensen een vaste buddy aan. 

De gemiddelde leeftijd van de aanvrager is 26 jaar. Bij de 
permanentiechat, waarbij op vaste tijdstippen anoniem                

gepraat kan worden met een buddy, ligt die gemiddelde leef 
-tijd iets lager, nl. op 24 jaar. De jongste chatter was 8 jaar.                        

Zij chatte met behulp van haar ouders.

Drie personen die anoniem kwamen chatten vroegen ook 
een buddy aan. Een iemand kwam vier keer praten tijdens de      
permanentie-uren. Bij de vastebuddychat duurde het gesprek 

gemiddeld 75 minuten, bij de anonieme chat is dat 59 minuten.

Activiteiten voor de 
vrijwilligers

Activiteiten voor de 
geadopteerden en 
geïnteresseerden

• 1 opleidingsdag voor 12 
nieuwe buddy’s 

• 1 teamdag voor 34 buddy’s

• 3 kernwerkgroep-

   vergaderingen

• 4 intervisies

• 1 infodag

• 3 a-teensdagen in 

• 2 aB-days in 

• 3 online praatavonden voor 
geadopteerden in samenwerking 
met Adoptie Schakel

• 1 dag familieopstellingen, be-
geleid door Jan Timmerman

Naar aanleiding van het verschijnen van 
het rapport van het expertenpanel ver-
scheen heel wat in de Instagramstories.

“Ik voel mij opnieuw ver-
weesd, in de steek gelaten. 

Wanneer wordt nu eens 
echt naar ons geluisterd 

i.p.v. die politieke spelletjes, 
waar geld en welzijn van 

de wensouders boven het 
welzijn van het kind staan?”

samenwerking met VAG

samenwerking
met VAG
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•  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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vorming en
expertise

 Vormingsaanbod voor geadopteerden, adoptieouders, 
  geboortemoeders en professionals

          Adoptiekind op de basisschool

Deze vorming werd twee keer georganiseerd: in het voor- en najaar. In totaal namen hieraan een 
70-tal geïnteresseerden deel. De deelnemers waren leerkrachten in het onderwijs, adoptieoud-
ers en andere adoptiebetrokkenen.

          Adoptiepuberteit

Katherine gaf deze vorming online in februari voor 10 gezinnen. Ouders hebben het vaak      
moeilijk om het gedrag van hun pubers te plaatsen. Heeft het met adoptie, trauma, onveilige 
hechting … te maken? De complexiteit van de puberteit in combinatie met persoonlijke factoren 
en adoptiegerelateerde factoren werd geschetst. 

          Praten met je adoptiekind

Hoe geven we taal aan kinderen zodat ze hun verdriet en gemis delen en verwerken? Deze  
vormingsavond gaat over een levensverhaal opbouwen, kansen vinden om duidelijkheid te 
geven, omgaan met het onbekende en verdriet delen. Deze avond werd online georganiseerd   
op 25/05 door Kristina. 5 gezinnen namen deel.  

          EHBA

In 2021 organiseerden we 2 online vormingen Eerste Hechting Bij Adoptie voor kandidaat-  
adoptieouders en hun omgeving. We verdiepten ons in de theorie over gehechtheid en zetten 
deze om in de praktijk tijdens de eerste periode met het adoptiekind. 

          NIEUW  Veerkracht voor kandidaat-adoptieouders 

Het adoptietraject is er één van lange adem, vallen en opstaan, doorbijten…. Kandidaat-

•  Vormingen

adoptanten hebben lange periodes van onzekerheid en onduidelijkheid en hebben soms het 
gevoel dat ze er alleen voor staan. Katherine en Kristina organiseerden deze avond live in Gent 
op 26/08 voor 36 deelnemers.

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/adoptiekind-op-de-basisschool-online
https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/adoptiepuberteit-2
https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/praten-met-je-adoptiekind-online
https://steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/eerste-hechting-bij-adoptie-online-4
https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/veerkracht-bij-kandidaat-adoptieouders-i.s.m.-vag
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          Life story work (in samenwerking met VAG en a-Buddy)

In oktober vond er een workshop ‘Life story work’ plaats onder begeleiding van Kristien en buddy 
Pinki. Vooraf kregen de deelnemende gezinnen 3 korte filmpjes over life story work doorgestuurd.

Op de dag zelf startten we met een kennismakingsspel buiten. Vervolgens begonnen de kin-
deren met het maken van een dromenvanger met een adoptielink, terwijl de ouders samen- 
kwamen om vragen te bespreken en ervaringen te delen. Daarna kwamen we allen bijeen en 
maakten de kinderen en hun ouders de dromenvanger af.

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/life-story-work-i.s.m.-vag-2
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          Mijn kleinkind is geadopteerd

In oktober 2021 ging er een live cursus door voor adoptiegrootouders. Tijdens deze dag konden 
zij hun ervaringen en bezorgdheden delen en kregen ze heel wat informatie over wat adoptie 
betekent in het leven van een adoptiekind en diens omgeving.

           NIEUW  Webinar Taalverwerving bij adoptiekinderen

Hoe verloopt taalverwerving bij kinderen die al wat ouder zijn na aankomst in het adoptiegezin? 
Is het mogelijk om tweetalig op te voeden bij oudere adoptiekinderen? Wat zijn do’s-and-don’ts 
in het ondersteunen van deze taalverwerving? In deze webinar deelde Eddy Hoste zijn  exper-
tise. Deze webinar ging door in november. 78 gezinnen schreven zich in. 

           Webinarreeks special needs (in samenwerking met VCOK)

In het najaar 2021 organiseerden we een vierdelige webinarreeks rond special needs. Elke    
lezing duurde ongeveer een uur en kon nog een week herbekeken worden. Na de lezing konden 
er live vragen gesteld worden aan de spreker. 

•  Webinars

De eerste avond (15/12) bracht dr. Tine Boiy, kinderarts in het UZA (dat verbonden is aan 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde) medische achtergrond van adoptiekinderen.               

66 personen/gezinnen schreven zich in voor deze webinar.

De tweede avond (12/01) legde Marijke Houben, klinisch kinder- en jongerenpsycholoog 
en ook werkzaam bij adoptiedienst FIAC, uit hoe de sociale kaart in elkaar zit en waar je        

terecht kan met welke hulpvraag. 61 personen/gezinnen schreven zich in.

De derde avond (19/01) lichtte Caroline Colman, klinisch psycholoog bij ZNA UKJA, toe 
op  welke manier gehechtheid en trauma op elkaar inspelen en welke impact dit heeft op 
ontwikkeling van een kind en diens gezin. Voor deze webinar hadden we 92 inschrijvingen.

De vierde avond (27/01) over ‘HIV en adoptie’ werd gebracht                                                
door Myriam Willems van het  Centrum voor Begeleiding Seropositieve Kinderen (UZA).                                                           

71 personen/gezinnen schreven zich voor deze avond in.

https://www.steunpuntadoptie.be/nl/events/detail/mijn-kleinkind-is-geadopteerd
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 Activiteiten

          Panel

Omwille van coronamaatregelen stelden we het panel uit in plaats van het online te                 
laten doorgaan. Na een online setting in 2020 merkten we dat de intimiteit en verbondenheid 
van een live georganiseerd panel onmisbaar zijn. In het voorjaar 2022 zal een hybride setting           
georganiseerd worden. Zo behouden we het intieme karakter van een live panel en kunnen we 
tegelijk op een veilige manier een breed publiek bereiken.

           NIEUW  Pecha Kucha avond

Eind augustus organiseerden we onze allereerste Pecha Kucha avond. Na anderhafjaar       
coronaperikelen snakten we naar een gezellige, inspirerende avond waarop adoptie                
betrokkenen elkaar in gemoedelijke sfeer konden ontmoeten. Een pecha kucha avond leek   
ons hiervoor ideaal.

Wat is een Pecha Kucha? Pecha Kucha (Japans voor ‘prietpraat’) is een concept voor het    
houden van korte, creatieve presentaties die exact 6 minuten en 40 seconden duren. De     
spreker kiest 20 beelden uit die 20 seconden worden getoond om een verhaal te brengen. 

Vanaf 18u30 verzamelden zich een 70-tal ingeschreven eerste ouders, geadopteerden,        
(kandidaat-)adoptieouders en andere geïnteresseerden op onze gezellige binnenkoer in Gent. 
Zij kwamen luisteren naar 8 sprekers met een adoptielink die zichzelf, hun passie, hun werk    
of project voorstelden. 

De line-up bestond uit:

• Debora Mattys | medeoprichter Binnenlandsgeadopteerd.be

• Diane De Keyzer | auteur De Vondelingen

• Gita Van den Boer | CEO Chalo 

• Joyce Bex | trajectbegeleider Afstammingscentrum

• Sun Mee Cattrysse | scenarist

• Tara Mergeay | adoptiecoach

• Arielle Sleutel (ism Marie-Hélène Elleboudt) | 
producent Buiten De Lente & Schaduwmoeder 

• San-Ho Park Correwyn | zaakvoerder Table 
d’Ho | medeauteur  #HetGevoelGeadopteerd

https://www.binnenlandsgeadopteerd.be
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 Coaching, gastcolleges en vorming op maat van organisaties

In januari 2021 namen Kristina en Kristien een informatieve video op over adoptie voor Kin-
derwens ExpertiseNetwerk (KEN). Deze video wordt door KEN gebruikt voor professionals en 
(wens)ouders om een helder beeld te scheppen over de hedendaagse adoptierealiteit.

Ook gaven we 3 gastlezingen:

26/03 03/05 15/12

Tijdens de pedago-
gische studiedag 
van leerkrachten 

Pedagogische BuSO 
Wagenschot.

Voor de 2e        
bachelorstudenten       

Verpleegkunde 
aan Thomas More      

binnen projectweek 
Moeder-kind.

Voor de 3e bach-
elorstudenten              

Orthopedagogie 
aan Karel De Grote      

Hogeschool.

          Student Howest

In het kader van haar bachelorproef werd Liselot Wiemeersch (student Toegepaste Psycholo-
gie) begeleid door Kristina. Het onderwerp van haar bachelorproef was ‘Grootouders als bouw-
steen. Een kwalitatief onderzoek naar de noden van grootouders van adoptiekinderen’.

          Student Artevelde Hogeschool

In het kader van haar bachelorproef werd Nikki Schelfout (student Vroedkunde) begeleid door 
Kristina. Het onderwerp van haar bachelorproef was ‘De adoptiebeleving van zuigelingen. Wat 
is de psychosociale beleving van nationale adoptie bij zuigelingen?’

•  Begeleiding studenten
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•  Waarde - toegankelijk

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

48 145

UNIEKE BEZOEKERS
OP DE WEBSITE

 - FAQ’s (top 3: ‘Kan ik een volwassene 
adopteren?’, ‘Wat is het verschil tussen         

gewone en volle adoptie, pleegvoogdij en      
kefala?’, ‘Hoelang duurt het om te adopteren?’)

 - Informatie voor adoptieouders

 - De adoptiekaart

 - Kennisdatabank (meest gelezen: ‘Benoemen 
en sensitieve responsiviteit’)

Meest bezochte pagina’s: 

Educatief medewerker Kristien maakte 2 interviewreeksen voor op de website van Steunpunt 
Adoptie:

          Racisme bij geadopteerden: “Hoe was het voor jou om als persoon van kleur op te groeien 
in België?” Vijf volwassen geadopteerden uit China, Haïti, India, Indonesië en Rwanda beantwoor-
den deze vraag voor ons. Zij vertellen in deze vijfdelige reeks over hun ervaringen met racisme  
en de zoektocht naar hun identiteit. Deze reeks begon in 2020 en liep verder in 2021. 

          Gezocht en (niet) gevonden: We hebben het snel over het zoeken naar, vinden van en    
contact hebben met eerste ouders, maar niet iedereen hoeft te zoeken, kan vinden of heeft    
contact. In deze reeks vertellen verschillende geadopteerden hoe zij dit ervaren. Deze reeks loopt 
verder in 2022.

We gingen in 2021 verder met de rubrieken ‘Hulpverlener in de kijker’ en ‘Adoptie ID’, brachten 
verschillende verhalen, deelden leuke kijk-, lees- en luistertips voor in de vakanties en berichtten 
vanaf september 2021 uitvoerig over het rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

          

https://www.steunpuntadoptie.be/nl
https://steunpuntadoptie.be/nl/faq
https://steunpuntadoptie.be/nl/adoptieouder
https://steunpuntadoptie.be/nl/adoptiekaart
https://steunpuntadoptie.be/nl/kennisdatabank
https://www.steunpuntadoptie.be/frontend/files/userfiles/files/Racisme.pdf
https://steunpuntadoptie.be/nl/nieuws
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5
2
4

NIEUWSBRIEVEN
NAAR 1324 ABONNEES

NIEUWSBRIEVEN VOOR 
PROFESSIONALS NAAR 150 ABONNEES

DOELGERICHTE MAILINGEN

(OVER ONS VORMINGSAANBOD, DE AANKONDIGING VAN               
PECHA KUCHA EN ONZE DIGITALE EINDEJAARSWENSEN)

1756

volgers op facebookberichten per week

Facebook volgers

          

Instagram volgers

          

2020: 3391

2-3

573

3 199

UNIEKE BEZOEKERS
OP DE WEBSITE

-Verhalen van geadopteerden

-Informatiepagina over a-Buddy

-Chat met ons

Er verschenen 9 nieuwe 
verhalen die voor de nodige 

herkenning en erkenning 
zorgen. Quotes uit deze ver-
halen doen het steeds goed 

op sociale media.  

Meest bezochte pagina’s: 

341

https://a-buddy.be/nl
https://a-buddy.be/nl/verhalen-van-geadopteerden
https://a-buddy.be/nl/over-a-buddy
https://a-buddy.be/nl/chat-met-ons
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976

UNIEKE BEZOEKERS
OP DE WEBSITE

2020: 743          

-Wat als ik mijn biologische familie 
wil zoeken?’

Dit zijn slechts enkele logo’s van de vele contacten 
met partners en organisaties in 2021. Heel erg be-

dankt voor de fijne samenwerking! 

Meest bezochte pagina: 

onze partners
& contacten

https://www.a-search.be/biologische-familie-zoeken
https://www.a-search.be/biologische-familie-zoeken
https://www.a-search.be
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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 medewerkers

Eind november ’21 mochten we Els De Proft als nieuwe collega               
administratie verwelkomen als vervanging voor Caroline Steurbaut. 

We leidden 12 nieuwe buddy’s op. In totaal bestaat de groep buddy’s uit 
34 vrijwilligers.  

We gingen in op de vraag van een teamcoach om de teamflow in ons team   
te onderzoeken en te versterken. Dit proces wordt in 2022 verdergezet. 

Inge I Directeur

Kristien I Educatief 
medewerker

Katherine I Educatief 
& nazorgmedewerker

Margot I a-Buddy

Nele I Educatief & 
nazorgmedewerker

Sigrid I Communicatie 
en financiën

Kristina I Educatief & 
nazorgmedewerker

Els I Secretariaat
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onze plannen
voor 2022

- We plannen een nieuwe webinarreeks over racisme in oktober ’22 met sprekers 
Olivia Rutazibwe, Naima Charkaoui en Dalilla Hermans.

- We bouwen a-Buddy verder uit en verstevigen de werking, zowel structureel, 
financieel als het aantal en soort activiteiten. We vertrekken hierbij vanuit de     
expertise van de buddy’s, de kennis over vrijwilligerswerk en advies van experts. 

- We werken mee aan de hervorming van het adoptiebeleid via het verbinden  
van pleegzorg en adoptie en het versterken van het bestaande nazorgbeleid.

- We verkennen verschillende pistes in de uitbouw van adoptiesensitieve        
zorg via opleiding. 

- We schrijven het beleidsplan van Steunpunt Adoptie 2023 – 2027.                     
We organiseren hiervoor focusgroepen met alle doelgroepen en partners,          
verzamelen literatuur, brainstormen en zetten alles om in doelstellingen               
en acties voor de komende 5 jaar. 

- We versterken de samenwerking met de partners in de sector en de vrijwilligers- 
organisaties. We organiseren een netwerklunch met de geadopteerdenwerkingen en 
verkennen de piste van intervisie voor de sector. Op die manier leren we van elkaar 
via dialoog en uitwisseling.


