
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wat?  

Wij zijn op zoek naar kinderen die 

hun ervaringen en tips met ons 

willen delen. We willen graag 

weten hoe kinderen vinden dat 

mensen van organisaties als Veilig 

Thuis of de Raad hen geholpen 

hebben. Wat ging er goed? En wat 

kan beter?  

Wie?  

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 

17 jaar, die tussen 2016 en 2018 te 

maken hebben gehad met Veilig 

Thuis of de Raad voor de 

Kinderbescherming. En die ons 

hun ervaringen en tips willen 

vertellen. Je moet natuurlijk niets! 

Je mag je bij ons aanmelden om 

mee te doen als je dit zelf wil!  

Waarom?  

We willen graag weten wat 

kinderen belangrijk vinden en hoe 

we ze het beste kunnen helpen. 

Organisaties kunnen hiervan 

leren: wat doen zij goed en wat 

kunnen zij nog beter doen? Zo 

kunnen we ervoor zorgen dat de 

hulp in de toekomst voor andere 

kinderen steeds beter gaat. 

Hoe?  

In een gesprek gaan we het hebben 

over jouw ervaring met de 

organisaties. Jullie weten dit het 

beste en wij zouden daarom graag 

jullie ervaringen en tips willen 

horen! Dit gesprek willen we graag 

opnemen, zodat we daarna goed 

kunnen uittypen wat jij hebt 

verteld.   

Project Hebe is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project zoeken 

wij uit wat de ervaringen van kinderen zijn, die te maken hebben gehad met 

jeugdbeschermingsorganisaties, zoals Veilig Thuis of de Raad voor de 

Kinderbescherming. We willen graag weten hoe dit voor deze kinderen was: wat is 

hierin voor kinderen belangrijk, wat ging er goed, en wat kan er beter? 

Meedoen?  
Wil je hierover aan ons vertellen? Of heb je  

vragen hierover? Dan kan je ons altijd  

bellen, mailen of Whatsappen!  

             projecthebe@rug.nl 

             06-40906930 
                                                                              Helen Bouma         Esther Piersma 

Waar en wanneer? 
We kunnen afspreken wanneer het jou goed uitkomt. We kunnen naar jou 

toe komen; we kunnen een plek afspreken die voor jou handig en prettig is. 

Ook kunnen we eerst een keer langskomen om kennis te maken.   
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