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Aanleiding 

Er heerst veel onbekendheid, taboe en angstgevoelens ten opzichte van jeugdzorg onder de Turkse 

gemeenschap in het algemeen en Turkse ouders in het bijzonder.  

 

Terwijl de hulpverlening volgens de Wet op Jeugdzorg zoveel mogelijk vanuit de vragen en problemen 

van de ouders en jeugdigen dient plaats te vinden, sluit de zorg die aangeboden wordt niet aan bij de 

vragen en problemen van jeugdigen en ouders uit de Turkse gemeenschap. Dat geldt in het bijzonder 

voor preventieve activiteiten, ondersteuning en lichte vormen van hulp. In de zorgketen wordt er 

gesproken over de Turkse doelgroep, maar niet met hen. Als gevolg daarvan komen jeugdigen met 

een Turkse achtergrond zoals jeugdigen uit andere migrantengroepen pas in beeld bij de jeugdzorg 

wanneer er sprake is van grote problemen, zodat deze jongeren oververtegenwoordigd zijn in de 

zwaardere vromen van zorg en in het justitiële circuit.  

 

De andere kant van de medaille is dat mensen uit deze groepen de weg niet weten te vinden naar de 

hulp die zij nodig hebben de bestaande hulp en zorg sluit niet goed aan bij hun specifieke behoeften, 

vragen en problemen en de kinderen en gezinnen uit deze gemeenschap weten niet gemakkelijk de 

weg te vinden naar de hulp en zorg die de formele jeugdzorg hen kan bieden. 

 

Wie zijn wij? 

Kleurrijk Gezin en Jeugd bestaat uit een groep ondernemende professionals die vanuit een intrinsieke 

motivatie graag een vrijwillige maatschappelijke bijdrage willen leveren aan een betere match tussen 

vraag en aanbod binnen de jeugd- en pleegzorg in Nederland. 

 

Bundelen en verbinden van kennis, expertise, verschillende zienswijzen, culturen en achtergronden 

binnen de jeugd- en pleegzorg, daar gaat het wat ons betreft over. Kleurrijk Gezien en Jeugd ziet 

eigen rol ook als zichtbare verbindende factor tussen de zorggebruikers, het eigen 

probleemoplossend vermogen van de Turkse gemeenschap en zorgaanbieders.  

 

Kleurrijke Gezin en Jeugd heeft de ambitie een serieuze/volwaardige sparrings- en 

samenwerkingspartner te zijn voor de zorgketen. Belangrijk hierbij te noemen is dat Kleurrijk Gezin en 

Jeugd geen zorgorganisatie is (geen 1
e
 lijn). 

 

Kleurrijk Gezin en Jeugd beoogd dit te bereiken door een netwerkorganisatie te zijn, waarbij wordt 

samengewerkt met multiculturele en multidisciplinaire professionals en ervaringsdeskundigen, met 

een landelijke dekking. Kleurrijk Gezin en Jeugd kent en bereikt deze deskundigen alsmede de 

doelgroep zelf, rekening houdend met de cultuurbarrières.  

 

Wat willen we bereiken? 

Door het bundelen en verbinden kennis, expertise, verschillende zienswijzen, culturen en 

achtergronden kan er een zeer breed aanbod aan diensten en oplossingen op maat geboden worden 

aan jeugdigen met een Turkse achtergrond in Nederland. Hiermee wil Kleurrijk Gezin en Jeugd graag 

binnen het zorgdomein volgende doelen bereiken:  

 

- Het versterken van de pedagogische civil society (door o.a. versterken en aanspreken van het 

eigen probleemoplossend vermogen van de Turkse gemeenschap)  

- Een betere match tussen vraag en aanbod.  

- Een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen, wat beter aansluit bij de gebruikers en 

organisaties.  

- Het creëren van bewustwording zowel bij de gebruikers als bij de organisaties.  



 

Activiteiten 

- Informatie & advies  

- (Mede)organiseren van netwerkbijeenkomsten, workshops, themabijeenkomsten, 

expertmeetings, werkbijeenkomsten, excursies, brainstormsessies en rondetafelgesprekken. 

- Projecten gericht op de maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdigen en gezinnen met 

Turkse achtergrond in Nederland. 

- Trainen, adviseren en consultatie van professionals bij hun werk. 

- Praktijkgericht onderzoek.  

- Interculturele sensitiviteit (politiek, bestuurlijk en interculturele sensitiviteit van professionals 

binnen de zorgketen)  

- Activiteiten die gericht zijn op bewustwording en activering van Turkse gezinnen  

- ‘Achter de Voordeur’ komen bij Turkse gezinnen en jeugdigen 

- Website en digitaal platform met informatie, praktijkvoorbeelden en onderzoeksmateriaal (In 

ontwikkeling) 

Indien er vraag is faciliteert Kleurrijk Gezin en Jeugd ook belangenbehartigers.  

 

Kernwoorden bij hoe we dat willen doen:  

Samen, Complementair, Volwaardig, en Vernieuwend.  

 


