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1 Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation
Als kinderontwikkelingsorganisatie zet “Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation” zich in voor
het sociale en psychologische welzijn van kinderen die lijden aan de gevolgen van armoede of het
missen van normale ouderlijke zorg en toezicht. Wij doen dat met name in ontwikkelingslanden en in
de nasleep van oorlog en rampspoed, waarbij (de financiële middelen voor) psychische hulp niet
voorhanden. Wij bieden hier gratis behandeling bij onder meer trauma’s, angsten,
zelfmoordgedachten, depressie, rusteloos gedrag, woede en hechtingsproblemen. Daarnaast trainen
we leraren, ook kosteloos, in ‘traumasensitief opvoeden’.

In English
As a child development organization, “Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation” is committed to
the social and psychological well-being of children who suffer from the consequences of poverty or
lack of normal parental care and supervision. We do this especially in developing countries and in the
aftermath of war and disaster, where (the financial resources for) psychological help are not
available. Here we offer free treatment for trauma, anxiety, suicidal thoughts, depression, restless
behavior, anger and attachment problems. We also train teachers, also free of charge, in "traumasensitive parenting".

2 Doelstelling, missie en visie
Kinderen die hun leven starten met één of meerdere trauma’s krijgen te maken met grote gevolgen
voor hun toekomst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kinderen een fysieke en
cognitieve groeiachterstand krijgen. Hun hersenen blijven klein en zijn minder ontwikkeld. Met als
gevolg dat zij een grotere kans hebben om in aanraking te komen met drugs en geweld, eerder
werkloos raken of afhankelijk zijn van anderen, vaker gezondheidsproblemen krijgen en is bovendien
de kans op verwaarlozing van hun eigen kinderen substantieel.
In het algemeen geldt: hoe vroeger in de jeugd trauma ontstaat, des te ernstiger is de problematiek,
ook op latere leeftijd. En hoe vroeger een kind hulp krijgt, des te beter zijn de vooruitzichten.
Doelstelling
Het bieden van gratis (trauma)behandeling aan kinderen in ontwikkelingslanden en in de nasleep van
o.a. armoede, oorlog en rampspoed. Daarnaast trainen we leraren, ook kosteloos, in ‘traumasensitief
opvoeden’.
Onze missie
Het creëren en versterken van het psychologische en sociale welzijn van kinderen in nood, zodat zij
zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en
anderen. Om de impact van ons werk te verankeren, ondersteunen we ook de school/leraren en
ouders/opvoeders.
Onze hulpverleners zijn opgeleid om psychische problemen (waaronder trauma’s) bij kinderen te
herkennen, begrijpen en er goed mee om te gaan. We bekijken de specifieke situatie van ieder kind
en zijn omgeving. Zo krijgt elk kind krijgt de steun dat het echt nodig heeft.
Onze visie
Elk kind een toekomst. Met onze gratis (trauma)behandeling zorgen we voor psychische stabiliteit bij
kinderen, een belangrijke voorwaarde voor herstel én ontwikkeling in eigen kracht. Wij willen het
vertrouwen op eigen kracht helpen te realiseren of te laten hervinden. Hiervoor zien wij “verbinding
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maken” als een belangrijke voorwaarde. Verbinding aangaan voor herstel, groei en zelfstandigheid,
maar ook voor een goede samenwerking. Dat betekent dat de ondersteuning zich niet alleen richt op
het kind zelf, maar ook op de omgeving zoals school, familie/opvoeders, naastbetrokkenen en
andere hulpverleningsorganisaties.

3 Beheer en de besteding van het vermogen
Algemeen belang
Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation zet zich hoofdzakelijk in voor het algemeen belang en
kent geen winstoogmerk. Alle activiteiten van de stichting zijn zonder winstoogmerk.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door een bestuur bestaande uit vier bestuursleden (voorzitter,
penningmeester, secretatis en een algemeen lid) met evenveel stemrecht. Bestuurders hebben
hierdoor geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de stichting (en geen
doorslaggevende stem of veto). De stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor haar
activiteiten.
Besteden van ingezamelde gelden
Ingezamelde gelden en goederen worden rechtstreeks besteed aan:
- het inzetten van gratis (trauma)behandeling aan kinderen in ontwikkelingslanden en in en in de
nasleep van oorlog en rampspoed.
- trainen van leraren in onder meer ‘traumasensitief opvoeden’.
- reis-en verblijfkosten van behandelaars en andere hulpverleners die afreizen naar
ontwikkelingslanden en in en in de nasleep van oorlog en rampspoed
- kosten die verband houden met administratief beheer (verplichte boekhouding e.d.)
Opheffing stichting
Geld dat overblijft na eventuele opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel, namelijk SOS Kinderdorpen.

4 Bestuurssamenstelling en functie
Het bestuur bestaat uit vier bestuurders met evenveel stemrecht:
Voorzitter > M. Kloos
Secretaris > S.H. van der Lijn
Penningmeester > J. Blom
Algemeen lid > E. van Poppel

5 Beloningsbeleid
Bestuurders
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk, ze voeren hun werkzaamheden op vrijwillige
basis uit. Indien nodig ontvangen bestuurders een vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals
reiskosten).
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Zorgpersoneel
Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation is een initiatief van Behandelcentrum Zorgplein
(8613.03.775.B01). Behandelcentrum Zorgplein stelt om niet zorgpersoneel ter beschikking aan de
gelieerde Stichting Zorgplein – SOS Kids Foundation. Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation
verricht uitsluitend prestaties om niet, waarvan de plaats van dienst niet in Nederland is gelegen.
Binnen Nederland worden geen (andere) economische prestaties verricht.
Geaccordeerd door de belastingdienst middels de brief van 30 juni 2020 met kenmerk “8613.02.904
// 90320.31749.1.0”.
Indien Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation zelf personeel in dienst neemt, dan geldt
hiervoor cao GGZ.

Vrijwilligers
Vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Indien noodzakelijk ontvangen
vrijwilligers een vergoeding voor gemaakte onkosten.

6 De wijze van verwerven van inkomsten
Het verwerven van inkomsten vinden als volgt plaats:
1. Donaties van bedrijven en particulieren met een hart voor kinderen in nood;
2. Fondsenwervende activiteiten die ten goede komen aan de hoofdactiviteiten van de
stichting;
3. Crowdfunding.

7 Kwaliteit en integriteit
Jeugdhulp is geen kinderspel. Daarom stellen wij bijzonder hoge eisen aan onze hulpverleners. Zo
beschikken we over een kwaliteitssysteem en werken we louter met hulpverleners die geregistreerd
staan bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (of vergelijkbaar).
Integriteit
Alle mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn beschikken over een geldige VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag).
Deskundigheid en kennisontwikkeling
Alle hulpverleners beschikken over minimaal een afgeronde HBO en/of WO opleiding. Daarnaast zijn
ze ‘post geschoold’ in de systeemtherapie, gezinsdiagnostiek, cognitieve gedragstherapie en
psychotrauma. Om er voor te zorgen dat alle hulpverleners op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in het zorglandschap, vinden er regelmatige bijscholingen plaats. Twee keer per jaar
worden er teambrede opleidingsdagen verzorgd en heeft elke hulpverlener een opleidingsbudget
voor externe nascholingen.
Kwaliteit en wetgeving
Binnen de stichting wordt gebruik gemaakt van de behandelwijze zoals voorgeschreven in de
erkende protocollen/beroepscodes. De kwaliteit van zorg wordt onder andere bewaakt door
bijscholing volgens de accreditatie van de onderstaande kwaliteitsregisters/beroepsverenigingen.
Voor- en nametingen van het verloop van de zorgverlening gebeurt o.b.v. kwaliteitsinstrumenten.
Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation
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Onze zorgprofessionals hebben regelmatig intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en
supervisie en scholen zich regelmatig bij.

8 Behandelmethode
Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation heeft een eigen methode ontwikkeld die hoge
resultaten geeft bij effectiviteitsmetingen. Er worden evidence based methodes gecombineerd met
ervaringsgerichte therapievormen. Door deze combinatie is het geleerde sneller en makkelijker toe
te passen in het dagelijks leven van de cliënt.

9 Werkwijze, kernwaarden
Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation hanteert een holistische benadering: we reduceren
kinderen, jongeren en hun ouders niet tot hun problematiek maar werken vanuit een
samenhangende visie, die is uitgewerkt in behandelprogramma’s en begeleidingsvormen.
Interventies hebben niet alleen betrekking op de behandeling van klinische en
persoonlijkheidsstoornissen maar ook op het pedagogisch klimaat en opvoeding (bij jongeren),
maatschappelijke participatie en herstel van het sociale netwerk, inclusief herstel van de contacten
met ouders, andere familieleden en het sociaal netwerk. We dagen kinderen, jongeren en hun
ouders uit om te werken aan hun dromen en ambities. Daar waar klachten en stoornissen cliënten in
de weg staan hun ambities te verwezenlijken, moeten deze de aandacht krijgen die ze verdienen en
behandeld worden.
Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation werkt gelijktijdig aan de onderliggende problematiek en
de bovenliggende problematiek. Onze ervaring is dat als er via behandeling gewerkt wordt aan de
onderliggende problematiek (bv. klinische of persoonlijkheidsstoornissen) terwijl de bovenliggende
problematiek niet aangepakt wordt (bv. gezags- en gedragsproblematiek), worden successen in de
behandeling vaak teniet gedaan door problemen in het hier en nu en vice versa.
Kernwaarden
Onze werkwijze vraagt om een heldere, transparante en integrale benadering op alle niveaus van de
organisatie. Dit is terug te vinden in onze kernwaarden. Integriteit, respect, verantwoordelijkheid,
veiligheid en openheid dienen een grondhouding te zijn voor iedereen die actief is bij Stichting
Zorgplein - SOS for kids Foundation.
Integriteit
Voor hulpverleners is integriteit in de uitoefening van hun vak een belangrijk uitgangspunt.
Hulpverleners werken met hun cliënten op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en transparantie.
Hulpverleners zorgen ervoor dat cliënten weten waar ze aan toe zijn en wat er van hun verwacht
wordt. De aanpak sluit hierop aan. Dit uitgangspunt geldt tevens voor de communicatie tussen
hulpverleners onderling.
Respect
Respect voor de cliënt staat voorop in de werkwijze van behandelaren/begeleiders. Dit respect
omvat de rechten van de cliënt, zijn privacy en zijn autonomie, mits dit niet in strijd is met de wet.
Respect tussen hulpverleners onderling dient ook te allen tijde aanwezig te zijn.
Verantwoordelijkheid
Hulpverleners zijn zich bewust van hun professionele verantwoordelijkheid als het gaat om hun
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cliënten en de samenleving. De verantwoordelijkheid geldt voor al hun beroepsmatig handelen en
deze onderschrijven behandelaren/begeleiders dan ook volledig. Zij stellen bovendien alles in het
werk om misbruik van hun werkzaamheden te voorkomen.
Veiligheid
Cliënten voelen zich bij alle hulpverleners veilig in het breedste zin van het woord. Hulpverleners
onderling en hulpverleners t.o.v. bestuurders voelen zich veilig om alles bespreekbaar te maken.
Openheid
Cliënten, familieleden en hulpverleners voelen de vrijheid om in openheid een gesprek te voeren.
Stichting Zorgplein - SOS for kids Foundation staat voor open communicatielijnen en derhalve is alles
bespreekbaar.

10

Toekomststreven

2020 - 2021
Opzetten van nieuwe netwerken en aansluiten bij bestaande hulpverlenersorganisaties. In kaart
brengen in welk land/gebied we de (trauma)behandeling voor kinderen kunnen opstarten. Zodra
Corona het toelaat zullen we:
a) (trauma)behandeling opstarten in een ontwikkelingsland of en in de nasleep van oorlog en
rampspoed.
b) Scholen (docenten) trainen/opleiden in traumasensitief opvoeden.

2022 - 2025
Ieder kind heeft recht op een toekomst. Daarom is ons doel om de gratis (trauma)behandeling verder
uit te breiden naar meer landen/gebieden die onderontwikkeld zijn of in de nasleep van oorlog en
rampspoed.

Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation

Pagina 7 van 7

