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Waar Nidos voor staat 
De alleenstaande minderjarige vreemdeling, maar ook 
het vluchtelingenkind met ouders, heeft op enig moment 
zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten. Hij 
moet zich vervolgens in een voor hem geheel nieuwe 
sociaal-maatschappelijke en culturele omgeving verder 
ontwikkelen tot zelfstandig volwassene en zich daar ook 
toe verhouden. De sociaal culturele ontworteling, de 
geringe kennis van en inbedding in de nieuwe omgeving, 
het ontbreken van de familiaire bescherming en de 
vreemdelingrechtelijke positie maken de jongere kwetsbaar. 

Dit vraagt om begeleiding vanuit respect, veiligheid en 
bescherming richting perspectief (integratie of terugkeer). 
Uitgangspunt bij de begeleiding is om niet te problematiseren 
maar om te normaliseren onder het motto: ‘er is niks mis  
met ze, maar ze missen iets’. Dat betekent in de eerste plaats  
opvoeden en begeleiden naar zelfstandigheid en alleen 
wanneer nodig ook (jeugd)hulp verlenen en beschermen. 
Nidos gaat daarmee uit van de veerkracht en autonomie

Uitdagingen in 2021

Voorwoord 

In 2021 kreeg Nidos te maken met de nodige uitdagingen. We hadden nog steeds te maken met coronamaatregelen. Voor de 
jongeren die Nidos ondersteunt is dit een lastige periode geweest. Ondanks de maatregelen hebben zij zich zo goed mogelijk 
staande gehouden en konden medewerkers de benodigde ondersteuning blijven bieden. Daarnaast nam vanaf juli het aantal 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) sterk toe. Deze groei zette door in 2022. Een ontwikkeling die ik nog niet 
eerder mee had gemaakt en die zorgde voor flinke uitdagingen om de ondersteuning en opvang te kunnen waarborgen. 
Deze uitdagingen maakten dat wij met z’n allen de schouders eronder hebben gezet en samenwerkten als één geheel. Ik 
heb een enorme waardering voor de inzet van alle collega’s en voor de veerkracht die de jongeren hebben laten zien in deze 
ingewikkelde tijden.

Tanno Klijn
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Meer informatie? Kijk op www.nidos.nl voor de uitgebreide jaarverantwoording.

van de jongeren. Hierbij vormen inzicht en kennis van 
cultuurverschillen en gevolgen van het vluchten op het 
gebied van opgroeien en opvoeden een belangrijke basis 
voor de begeleiding. Daarnaast hebben we op basis van 
jarenlange ervaring geleerd dat opvang in familieverband en 
kleinschalige opvang het beste werkt voor de jongeren.



< 12 jaar 12 - 14 jaar 15 - 18 jaar

Onderverdeeld naar leeftijd:

Het aantal minderjarige jongeren 
dat op 31 december 2021 bij Nidos 
onder (gezins)voogdij stond: 4382*

Functie

Jeugdbeschermers

Jeugdbeschermers met OWG-taken

Jongerencoaches

Functionarissen gezinshereniging

Regiomanagers

Overige functies

Totaal

Medewerkers Formatie

“De betrokkenheid bij 
de medewerkers is hoog, 
dat stimuleert me”

528 736 3118

Eind 2021 telden we bij de jongeren 
91 verschillende nationaliteiten.

In 2021 traden in totaal 80 medewerkers in 
dienst en gingen er 38 medewerkers uit dienst.

De meest 
voorkomende

Aantallen

Afkomst

Overzicht aantal medewerkers
en formatieplaatsen

Algerije

Marokko

Jemen

Somalië

Irak
Syrië

Afghanistan

Eritrea

Succesvolle via-via wervingscampagne
Simone werkenbijnidos.nl

Meer informatie? Kijk op www.nidos.nl voor de uitgebreide jaarverantwoording.

* Aantal 30 april 2022 is 4594
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* Medewerkers 30 april 2022 is 570 * Formatie 30 april 2022 is 514

Nidos werkte in 2021 samen met 27 interculturele mediators. Zij zijn niet in loondienst maar worden op aanvraag van 
jeugdbeschermers ingezet, voor het overbruggen van taal-en cultuurverschillen in de voogdijbegeleiding, bij ondertoezichtstelling 
en bij traumagerichte behandelingen.  
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VVV-methodiek
De (gezins)voogdij wordt uitgevoerd aan de hand van de VVV-
methodiek. Deze, door Nidos zelf ontwikkelde, methodiek 
voor interculturele jeugdbescherming is in 2020 beschreven in 
‘Veerkracht versterken van vluchtelingenkinderen’. De VVV-
methodiek is in 2021 geïmplementeerd en het bijbehorende 
scholingstraject is afgerond. Uitgangspunt in de VVV-
methodiek is te normaliseren en niet te problematiseren. Het 
gaat in eerste instantie om het “gewoon” opvoeden van de 
jongere net als iedere ouder dat zou doen.

Een wisselende groep van 10 – 15 jongeren die 
gevraagd en ongevraagd feedback geven op wat 
beter kan.

Een groep van 7 voormalig amv’s. Willen een commu-
nity inrichten voor jongeren vanaf 18 jaar, om erva-
ringen te delen, elkaar te ondersteunen en adviseren.

Cliëntparticipatie
Nidos vindt het belangrijk om jongeren een stem te geven 
en te luisteren naar hun ervaringen. Hun perspectief en de 
ideeën nemen wij mee in het verbeteren van ons werk. Dit 
doen we samen met de Trusted Juniors (TJ’s) en de Connected 
Youngsters.

“Ook voor de simpele zaken, 
zoals hoe je afspraken maakt, 

moet aandacht zijn”Wasem

Pijlers van de methodiek:
       Cultuursensitief begeleiden
       Bescherming bieden
       Veerkracht en autonomie 
       bevorderen
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Meldingen gingen onder andere over: 

        Eenzaamheid
        Gevolgen Covid19
        Gezinshereniging
        Veiligheid binnen de opvang
        Pesten
        Smokkelaars
        Juridische procedures
        Ondersteuning werk/studie
        Bejegening door jeugdbeschermer/mentor

Grootste aantal 
meldingen door

jongeren

Syrische
Afghaanse

Eritrese

Meer informatie? Kijk op www.nidos.nl voor de uitgebreide jaarverantwoording.

* Door de medewerker cliëntparticipatie 



1072 vanwege
meerderjarigheid

80%   |  20%
Met name om de 
overdracht naar 
een gemeente goed 
te laten verlopen.

Cijfers 2021

Begeleiding van: Waarvan:

Voogdij beëindigd:

ontvingen kortdurende 
voortgezette hulp na 18e

4212 voogdij-jongeren

1437 jongeren

68 jongeren

 

Aantal voogdij-jongeren in OWG-gezinnen naar leeftijd

Jonger dan 12 jaar

12 jaar 

13 jaar

14 jaar

15 jaar

16 jaar

17 jaar

261

96

157

200

223

269

222

Opvang Wonen Gezinnen (OWG)
1428 jongeren in opvanggezinnen.

AMV’s jonger dan 15: stijging van 4 naar 
10/12 per week.  

Opvang
AMV’s worden opgevangen afhankelijk van 
leeftijd en asielprocedure.
Uitgangspunt: Zo snel mogelijk naar 
kleinschalige opvang.

 

Aantal voogdij-jongeren naar soort verblijf*

1036

551

62

2

239

116

1453

71

66

623

COA grootschalige opvang (POL Proces Opvang Locatie)

COA grootschalige opvang (azc)** 

COA kleinschalige opvang  

COA beschermde opvang

Nidos KWE (Kleinschalige wooneenheid)

Nidos KWG (Kinderwoongroep)

Nidos OWG (Opvang Wonen Gezinnen/ gezinsopvang)***

Anders (ouders)

Anders (jeugdinternaat)

Anders (diversen)

*      Inclusief voortgezette hulpverlening
**    Inclusief bama’s die met familie in de centrale opvang wonen
***  Inclusief bij familie/vrienden/op kamers

Bij 15 jongeren: OTS omgezet in voogdij. 
Éenderde uit huis geplaatst: het overgrote deel 
verblijft in jeugdhulpinstellingen.

Ondertoezichtstellingen: 276

Beëindigde 
ondertoezichtstellingen: 114

Gemiddelde duur beëindigde OTS-en: 2,81 jaar

“Het is belangrijk 
dat je je stem kunt 

laten horen”Zakarya

AMV-voogdij

Voorlopige voogdij 

Schipholkinderen
(in totaal 39 begeleid)

4189

1148 15

Eind 2021

nog onder 
begeleiding

163

66% bij hun ouders
6% in pleeggezin
20% in jeugdinternaat
8% elders

Meer informatie? Kijk op www.nidos.nl voor de uitgebreide jaarverantwoording.

Inklimmende jongeren 
(Haven Rotterdam)



Kleinschalige Opvang (KSO) 

Beschikbare plaatsen:

Leeftijd:

In 2021 is verder gewerkt 
aan het formaliseren 

van het European 
Guardianship Network 
(www.egnetwork.eu). 

Eind 2021 is het door Nidos met EU-subsidie 
gecoördineerde ACT-project afgerond. Met 
partners uit Bulgarije, Italië en Catalonië is 

gewerkt aan het verbeteren van de toegang tot 
opvang in gezinnen en in kleinschalige 

voorzieningen voor kinderen van 15 tot 18 jaar.

Het door Nidos gecoördineerde 
project Samen Sterk liep eind 

2021 af. Dit project rich�e zich op 
het bevorderen van de veerkracht 

van vluchtelinggezinnen in 
Nederland om met veranderingen 

om te kunnen gaan.

Frankrijk

Catalonië Italië

Griekenland

Bulgarije

Zweden

Nederland
Het door de EU gefinancierde 
IMPACT-project ging van start, 
het uitbreiden van passende 

kleinschalige opvang voor amv’s 
in Italië, Frankrijk en Zweden. 

In samenwerking met het ministerie van 
Jus��e en Veiligheid is verder gewerkt aan 
het ondersteunen van de Griekse overheid 

bij het inrichten van een voogdijsysteem 
voor amv’s in Griekenland.

500

15-17 jaar
Met verblijfsvergunning

Lindenhout

Sterk Huis

Enver

Jeugdformaat

Nidos Eigen Opvang

Parlan

Elker

Zeven contractpartnersAls een van de contractpartners biedt Nidos ook eigen 
opvang (NEO) aan AMV’s met een verblijfsvergunning.

Tevredenheid onder de jongeren Gebaseerd op feedback van 172 jongeren*

94% tevreden

... over voogdijbegeleiding

95% tevreden

... over betrokkenheid jeugdbeschermer

Nidos in Europa

* O.b.v. evaluatieformulier einde voogdij

Meer informatie? Kijk op www.nidos.nl voor de uitgebreide jaarverantwoording.



Meer informatie? 
Kijk op www.nidos.nl voor de uitgebreide jaarverantwoording.


