Beleidsverklaring Stichting Kinderleven
Ik ben omdat wij zijn…alles is verbinding
Een pasgeboren kind is voor 100 procent verbonden aan zijn leven-gevers: de ouders. De
natuur heeft het zo geregeld: ouders houden zielsveel van hun kind, opdat het groeien en
ontwikkelen kan. Het kind houdt onvoorwaardelijk van zijn ouders. Deze verbinding die tot
uiting komt in liefdevolle betrokkenheid, in aandacht voor elkaar, in troost bieden, in
beschikbaarheid voor elkaar, voelt bij twee-derde van de Nederlandse kinderen en ouders
als vanzelfsprekend en veilig.
Bij één-derde van de ouders en kinderen voelt de band minder veilig. Dat is niemands
schuld. Ouders en kind kunnen elkaar kwijtraken door een moeilijke bevalling of
zwangerschap, door familieproblemen, partnerrelatieproblemen of jeugdproblemen van de
ouders zelf.
Stichting Kinderleven is expert op het terrein van het helen van een machteloze,
onbegrepen, angstige of verdrietige band tussen ouders en kind (van 0 tot 7 jaar).
Het stimuleren van de liefde tussen ouders en kind ziet zij als haar belangrijkste taak.
Maar ook het stimuleren van een liefdevolle verbinding van professionele hulpverleners met
ouders en kind, van onze samenleving met ouders en kind, loopt als een rode draad door het
werk van Stichting Kinderleven.
Zonder een veilige liefdevolle band met een ander kan een mens niet gelukkig leven. Een
kind dat zo afhankelijk is van anderen, heeft een veilige band dubbel en dwars nodig om zich
te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene.

We zijn een behandelcentrum
Hoor die taal, De taal van mijn hart,
Al klink ik soms gebroken, Gebroken en verward
Dit is de taal van mijn hart.
We zijn een behandelcentrum voor ouders en kinderen met problemen rondom hechting.
Als de band niet goed of veilig is, floreren ouders niet: zij voelen zich machteloos, schuldig of
verdrietig dat ze niet de moeder of vader kunnen zijn die ze dachten te zullen zijn.
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Als de band niet goed of veilig is, ontwikkelen kinderen gedragsproblemen om te laten zien
dat ze niet fijn in hun vel zitten.
Daarom hebben we aan de hand van alle contacten met ouders en kinderen die hun
problemen aan ons voorlegden, methodieken ontwikkeld om de pijn die tussen ouders en
kind aanwezig is te bespreken en te verlichten. Ouders en kind komen in de regel samen
naar de sessies, want ze lijden immers beiden. We spreken met ouders en hun
allerkleinsten: de baby’s en de peuters over wat hen het meest blokkeert in de verbinding
met elkaar.
Je met elkaar verbonden weten is niet een kwestie van het hoofd, maar van het hart. Met
het verstand willen alle ouders van hun kind houden, maar soms kan hun hart niet volgen.
Door woorden te vinden voor dat wat de liefde tegenhoudt, kan de verbinding tussen kind
en ouders verbeteren. Door de gelegenheid te krijgen om elkaar werkelijk te horen en te
zien, kan genegenheid weer groeien.
Kinderleven helpt bij het vinden en uitspreken van die woorden die wellicht in het hart van
ouders en kinderen wonen maar nog nooit uitgesproken zijn.
Binnen onze moeder-babygroepen bieden we moeders en baby’s een programma waarin de
sensitiviteit en responsiviteit van moeders voor hun kind vergroot wordt.
Kinderleven helpt om het verhaal van kind en ouders te laten klinken. Opdat zij elkaar weer
vinden.
Wat alle kinderen nodig hebben
Alle kinderen waar ook op de wereld hebben nodig:
echte aandacht en tijd van hun ouders
ouders die zelf in balans zijn zodat kinderen met zichzelf bezig kunnen zijn
ouders die voorspelbaar zijn
ouders die hen de wereld uitleggen.
Kinderleven helpt ouders deze inzet in hun kinderen daadwerkelijk vorm te geven
Onze methodieken zijn gebaseerd op het werk van eigentijdse onderzoekers en de huidige
wetenschappelijke inzichten. De door ons ontwikkelde hulpverleningsmethodieken zijn
onderzocht door TNO en bleken maximaal effectief.

We zijn een kenniscentrum
Wanneer het hart zwijgt, is elk gesprek tevergeefs
We zijn een kenniscentrum van waaruit activiteiten plaatsvinden om deskundigheid over
hechting bij professionals te ontwikkelen. Daarbij is het leren luisteren naar ouders en
kinderen vanuit betrokkenheid, en het spreken van de goede woorden met hen de essentie.
We geven trainingen aan professionals in de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, de
kraamverzorging, de verloskunde, de ziekenhuizen.
Vanuit het kenniscentrum ontwikkelen we informatiemateriaal voor ouders en
professionals, en ontwikkelen we nieuwe behandelmethodieken.
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De Stichting levert tevens een bijdrage aan diverse platforms om de positie van het
allerjongste kind te verbeteren en de maatschappij (opnieuw) gevoelig te maken voor de
behoeften van haar allerjongste medeburger.
In vakbladen publiceren we artikelen over het belang van hechting en verbinding. We
ontwikkelen beeldmateriaal om ouders en kinderen en professionals voor te lichten over
hechting.

Wie we zijn
Ons team bestaat uit mensen die zijn opgeleid als GZ psycholoog, IMH-specialist,
Kinderpsycholoog en Thuisbegeleider. Zo kunnen we ouders en kinderen optimaal
multidisciplinaire zorg bieden. Vandaaruit kunnen we ook kwalitatieve hoogstaande
trainingen voor professionals ontwikkelen.
We vinden het belangrijk om met elkaar en van elkaar te leren. Daarom besteden we veel
aandacht aan interne en externe scholingen van ons team.

We zorgen voor goede kwaliteitsbewaking
Betrouwbaar zijn is zeggen wat je doet en doen wat je zegt!
Stichting Kinderleven wil haar kernwaarden zo goed mogelijk toepassen en naleven.
Daarvoor is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) een goed hulpmiddel. We stellen
jaarlijks concrete doelen om ons werk kwalitatief nog meer verbeteren. En we streven
ernaar ons KMS te laten certificeren volgens ISO-9001:2015. We borgen daarmee dat we
doen wat we beloven.
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