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 (de
RvdK). We willen graag weten hoe dit voor deze kinderen was: wat is hierin belangrijk voor
kinderen, wat ging er goed, en wat kan er beter?

Wat?
In Project Hebe zijn kinderen de hoofdpersonen. Dit onderzoek wil kinderen een stem geven om zo van
hen te kunnen leren. We willen graag weten hoe kinderen vinden dat mensen van organisaties als Veilig
Thuis of de RvdK hen geholpen hebben.
Waarom?
Met dit onderzoek willen wij kinderen de kans geven om hun verhaal en stem te laten horen. Wij willen
ze de mogelijkheid geven om te reflecteren op het jeugdbeschermingssysteem. Wat ging er goed? Wat
kan er beter? En wat vinden zij belangrijk? De antwoorden op deze vragen kunnen helpen het
jeugdbeschermingssysteem te verbeteren in lijn met de behoeften van kinderen. En wie kunnen hier nu
beter advies over geven dan kinderen zelf?!
Wie?
Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, die tussen 2016 en 2018 te maken
hebben gehad met Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Wij zouden graag met hen in
gesprek gaan over hun ervaringen en tips. Hoe vinden zij dat de organisatie(s) hun hebben geholpen?
Wat kunnen zij beter doen? Het interview gaat dus vooral over de ervaringen met deze organisaties;
kinderen hoeven niet te vertellen over de reden van de melding of wat er is gebeurd in de thuissituatie.
Hoe?
Het interview kan tussen een half uur en een uur duren. Dit hangt af van wat het kind allemaal wil
vertellen aan ons. Ze mogen vertellen wat ze willen vertellen; ze moeten natuurlijk niks. Een voorbeeld
van een vraag die wij kunnen stellen is: ‘Als jij de baas zou zijn van Veilig Thuis of de Raad voor de
Kinderbescherming, wat zou jij dan doen of veranderen?’ Deelname is volledig vrijwillig. Ook tijdens
het interview kan uw kind aangeven te willen stoppen.

Wanneer en waar?
Wanneer u of uw kind zich heeft aangemeld, zal één van ons telefonisch contact met u en uw kind
opnemen. U en uw kind kunnen dan vragen stellen en het onderzoek zal worden toegelicht. Mocht uw
kind open staan voor een interview, dan kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe, waar en
wanneer. We kunnen langskomen op een datum en locatie die voor u en uw kind het beste uitkomt en
het prettigst is. Indien gewenst kan er een extra afspraak gemaakt worden om eerst eens kennis te
maken.

Privacy
Wij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De informatie die uw kind geeft, wordt anoniem
gerapporteerd in verslagen en wetenschappelijke artikelen. Ook wordt het anoniem gepresenteerd op
bijvoorbeeld congressen. Namen van personen en plaatsnamen zullen niet worden vermeld, zodat
informatie niet tot uw kind of uw gezin te herleiden is. Dit onderzoek wordt onafhankelijk van Veilig
Thuis en de RvdK uitgevoerd. Informatie dat wordt gerapporteerd aan deze organisaties zal ook anoniem
zijn en heeft geen invloed op uw dossier. Wat uw kind ons vertelt is dus vertrouwelijk. Alleen wanneer
blijkt dat wij deze vertrouwelijkheid moeten verbreken in verband met ernstige zorgen over de
veiligheid, gebeurt dit na overleg.

Meedoen?
Wil uw kind ons hierbij helpen? Of heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u of uw kind ons bellen,
mailen of Whatsappen.
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