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Adiona - beroepsorganisatie voor kindercoaches

Zet kindercoaches IN tegen
wachtlijsten Jeugdzorg!
Kinderen in nood wachten steeds langer op jeugdhulp. Adiona, de beroepsorganisatie van
kindercoaches, roept de overheid op om snel de regels aan te passen. De inzet van
kindercoaches wordt nog steeds niet vergoed door gemeenten of zorgverzekeraars. Veel
kinderen die hulp nodig hebben, belanden daardoor onnodig op de wachtlijst.
De wachtlijsten in de jeugdzorg lopen alsmaar verder op. Woensdag werd bekend dat kinderen
gemiddeld tien maanden op hulp moeten wachten. Dat is onderzocht door Vergeten Kind, een
stichting die zich inzet voor kinderen die zijn verwaarloosd of mishandeld. Adiona pleit voor een
veel actievere rol voor kindercoaches.

3.000 kindercoaches in Nederland
In Nederland zijn inmiddels 3.000 kindercoaches actief. Zo'n 700 van hen hebben zich
aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona. Zij helpen als kinderen problemen hebben zoals
faalangst, driftbuien, onzekerheid en pesterijen. De hulp richt zich op het kind én de
volwassenen om hen heen.

Kindercoach werkt preventief
"Kindercoaches kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen met
problemen. Hun interventies voorkomen vaak dat de problemen erger worden. Op die manier
kunnen we meehelpen om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken", aldus Marieke de
Boer, woordvoerder van Adiona.

Jeugdzorg verwijst niet door
Probleem is echter dat kinderen op de wachtlijsten van jeugdzorg nog steeds niet naar
kindercoaches worden doorverwezen. Ook wordt het beroep van kindercoach nog steeds niet
erkend en daarom ook niet vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars. Adiona doet een
klemmend beroep op de overheid en verzekeraars om hier anders mee om te gaan.
"Kindercoaches komen vrijwel niet binnen bij organisaties als CJG, Jeugdzorg en binnen
scholen vanwege het niet voldoen aan de juiste registratie. En dat terwijl therapeuten en
instanties overlopen. Kindercoaches worden helaas nog niet als serieuze preventieve schakel
gezien én komen bijna nergens voor vergoeding in aanmerking", aldus De Boer.

Kindercoach kijkt naar de situatie
Er is geen doorverwijzing nodig om bij een kindercoach aan te kloppen. Dat is iemand die met
passie en vaak als ervaringsdeskundige kinderen helpt. Zonder diagnostisering, zonder vaste
behandelmethode en op een manier die past bij het kind. "Er wordt niet gekeken naar het
probleem, maar naar de situatie. Samen met het kind en de ouders gaat de kindercoach op
zoek naar handvatten die nodig zijn om met deze situatie om te gaan", aldus De Boer.
"Elke kindercoach heeft zijn eigen specialisme, behaald door opleidingen, cursussen en veel
ervaring. Het wordt tijd dat we die kennis op de juiste manier gaan inzetten, zodat we samen de
wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen wegwerken."

Stichting Adiona is de beroepsorganisatie voor coaches binnen de vakgebieden
kindercoaching, jeugdcoaching en gezinscoaching en streeft naar een breed draagvlak
van het vak in de maatschappij.
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