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Geef kinderen 
hun vrijheid 
terug.
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Een kind van zes dat huiswerk krijgt;
cito-toetsen voor kleuters;
een kwart van de basisschoolkinderen op bijles;
om 8.00 uur naar school, om 18.00 uur pas thuis;
school, BSO, de sportvereniging en zwemles,
tot het uiterste gaan om de beste cijfers te halen, 
om er alles uit te halen wat er in zit. Want alleen dan word je 
succesvol. 

Maar ook: een zorgarrangement als een kind even niet mee 
kan komen,
grote aantallen kinderen met een diagnose,
en groepen jongeren met burn-outs als gevolg van de 
prestatiedruk. 

Ondertussen is het jeugdzorggebruik explosief gegroeid: 
1 op de 8 gezinnen in 2021 versus 1 op de 27 gezinnen 20 
jaar geleden.
We staan erbij en kijken er naar. 
We vinden dat dit niet kan, toch is dit de dagelijkse praktijk. 

Voldoen aan het ideaalbeeld

Kinderen moeten aan een ideaalbeeld voldoen. Op school, 
thuis en in hun vrije tijd. 
Met als standaard die van het hoogopgeleide autochtone 
gezin. 
Daardoor werken kinderen hard aan de ‘beste versie van 
zichzelf’. 
Ook krijgen kinderen al snel een stempel omdat ze afwijken 
van wat we normaal vinden. Waar ze vroeger een druk kind 
waren, krijgen ze nu hulp of medicijnen. 
Kortom, de weg die kinderen afleggen om op te groeien, is 
smal. Te smal. 
Dat zit een gezonde ontwikkeling in de weg. 
 

Geef kinderen 
hun vrijheid 
terug.



Sluit je aan en denk mee!
Wij zijn een beweging die bouwt aan een nieuwe samenleving 
omdat we ons betrokken voelen bij het welzijn en de 
ontwikkeling van kinderen. 
In vrijheid, veiligheid en vreugde. 

Wij staan voor een samenleving waar kinderen weer kind mogen
zijn. Ook als ze professionele ondersteuning nodig hebben. We 
onderzoeken en delen met elkaar wat daarvoor nodig is. 
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Geef kinderen hun vrijheid terug

Dit kan alleen als wij - ouders, leerkrachten, 
hulpverleners, jongerenwerkers en andere 
betrokkenen in het leven van kinderen - afstappen van 
strakke opvattingen over dat wat hoort of normaal is. 
En we ons realiseren dat leven in vrijheid, vreugde en 
veiligheid het belangrijkste is. Waarbij we bovendien 
erkennen dat het bij opvoeden en ontwikkeling om een 
hobbelig pad gaat. Omdat het tijd, ruimte en 
vertrouwen vraagt in de veerkracht van kinderen. 
Want: meestal komt het goed. 

En als professionele ondersteuning bij de ontwikkeling 
van kinderen een absolute must is, 
zorgen we er óók dan voor dat een kind gewoon kind 
kan zijn. 
Met alles wat voor hem of haar belangrijk is; leven in 
vrijheid, vreugde en veiligheid. 
Daar kunnen jij en ik, wij allemaal, iets aan doen.

Daarom doen we een oproep: geef kinderen hun vrijheid terug. 
Vrij van de druk om te werken aan de geslaagde versie van zichzelf.
Zodat zij zich op onbevangen wijze kunnen ontwikkelen. 
Met vallen en opstaan als basis voor een gezonde ontwikkeling. 
Omdat een kind zichzelf mag zijn. 


