
 

 

 

Hebben jullie al een kindvriendelijke ruimte in de noodopvang? 
 

 

 

Ambitie 

Wij, UNICEF Nederland, weten dat niemand wil dat kinderen in een (grootschalige) noodopvang moeten verblijven. 

Helaas is de werkelijkheid op dit moment niet anders. Daarom is het in ieder geval onze ambitie om te zorgen dat de 

noodopvang in Nederland zo kindvriendelijk mogelijk is en er op elke locatie een kindvriendelijke ruimte is, waar 

kinderen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers even uit de stress van hun situatie zijn en zich volledig kind 

kunnen voelen. Zelfs als een opvang maar een paar maanden open is, kun je met een kindvriendelijke ruimte al een 

groot verschil maken voor een kind. 

Spelen is goed voor de ontwikkeling van het kind 

Een kindvriendelijke ruimte is voor ons niet zomaar een 

plek waar kinderen spelen. Door op vaste tijden met een 

vast team van getrainde vrijwilligers te werken met een 

gestructureerd aanbod van activiteiten, wordt een veilige 

situatie gecreëerd, wat in het belang van het 

psychosociaal welzijn van het kind is.  

 

 

 

 

Wat UNICEF biedt 

UNICEF onderzoekt graag de mogelijkheid om samen met een lokale vrijwilligersorganisatie een kindvriendelijke 

ruimte in te richten in de noodopvang. Daarbij biedt UNICEF advies en traint de (vrijwillige) begeleiders van de 

kindvriendelijke ruimte om te zorgen dat ze de juiste handvatten hebben om de kinderen op een goede manier te 

kunnen begeleiden. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan 

1. de veiligheid van het kind (Child Safeguarding) 

2. het bieden van structuur en houvast aan het kind 

3. cultuursensitief werken 

4. hoe om te gaan met misdragingen van het kind, en 

5. het signaleren van opmerkelijk gedrag van het kind  

 

Vrijwilligers over de training van UNICEF 

“Ik merk sinds de training dat ik zelf als begeleider veel meer rust heb omdat ik weet wat ik ga doen en dat straal ik 

weer uit op de kinderen” 

“Een fijne interactieve training, waar we vooral met elkaar hebben bepaald wat we belangrijk vinden om de kinderen 

een fijne tijd te bieden” 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur een mail naar noodopvang@unicef.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  
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