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W
TOEZICHT

STAGE OF 
STRAFKAMP

Kansen en risico’s van buitenlands jeugdzorgaanbod

DOOR MEREL VAN DORP
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KINDERARBEID
PRIKKELARM

Maken geen 
gebruik van BZA  
(39 aanbieders)

Verzorgen zelf BZA 
(6 aanbieders)  

Maken gebruik 
van BZA 
(8 aanbieders)

Hebben beide 
vormen van BZA  
(2 aanbieders)

Omvang buitenlands zorgaanbod (BZA) 
door Nederlandse zorgaanbieders
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BEWIJZEN

EN ZIJ WAREN ERBIJ
Wendy van Drunen, pedagogisch werker bij 
Zandbergen, bezocht CAF:
“De jongens zijn van alles en iedereen afgesloten, spreken 
de taal niet en moeten keihard werken, letterlijk tot hun nek 
in de stront. In het begin willen ze niets liever dan terug 
naar huis.  Wat levert het hun op, volgens eigen zeggen? 
Ze kunnen nadenken over hun leven, niet vluchten. Ze zijn 
trots op hun prestaties en sterk gemotiveerd om hun leven 
thuis drastisch te veranderen. De impact van het harde 
werken en de intensiteit van het verblijf hebben indruk op 
mij gemaakt.”

Margreet de Jong, gezinshuisouder en bed and break-
fast-eigenaar in Spanje (Hoenderloo Groep):
“Jongeren leren weer leven in plaats van overleven. Bij ons 
is geen ruis van andere dingen en jongeren hebben veel 
baat bij onze veilige omgeving. Zodra je de leefomgeving 
verandert, zie je ze in versneld tempo veranderen. Een 
vijftienjarig meisje vertoonde geen enkele keer, zelfs niet bij 
aankomst, het gedrag waarvoor ze hier zat: agressie, auto-
mutilatie, grensoverschrijdend gedrag. Kennelijk niet nodig. 
Het mooiste is het hechte contact met jongeren. Zodat ze 
voelen ‘ik mag er zijn’. Dat doet al zoveel.”

Brian (16) verbleef op zijn dertiende vijf maanden in 
Frankrijk via de Hoenderloo Groep. 
“Ik ging door het lint toen ik moest. ‘Jullie gaan me niet 
weghouden van mijn ouders’, schreeuwde ik. Maar ik ging 
toch, naar een gezin met kleine kinderen. Ik hielp schoon-
maken in hun bed and breakfast. Voetballen met de eige-
naar Hans was leuk. Met hem heb ik nog steeds contact. 
Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik: wat een zwerver. 
Later snapte ik dat-ie er zo uitzag, omdat hij veel buiten-
werk doet. Ik heb wel goed gedrag opgebouwd. Aan het 
eind vroeg ik bijvoorbeeld zelf wat ik moest doen, in plaats 
van wachten tot ze dat mij vertelden.” Als we de bespreek-

netjes terug naar de keuken.
Meer weten? www.centre-aurillange.nl en www.inspectiejeugdzorg.nl 

(zoek op ‘Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod’)


