
Feiten en cijfers 2021

1.239  
unieke cliënten

onderverdeling zorgvorm
547
112
1.102
83

pleegzorg

verblijf (gezinshuizen en behandelgroep)

ambulant

overig (crisis en hoofdaannemer)

9 
gezinshuizen

547 
pleeg kinderen

389
pleeggezinnen

445 voltijd

102 deeltijd

188 
mede werkers

14  
stagiaires

5 
residenties

cliënt tevredenheid 

8,6
jongeren

7,3
ouders



Persoonlijke ervaringen 
in 2021
“ Terugkijkend op 2021 heeft corona opnieuw een  

grote stempel gedrukt op het leven van ons allen!  

Dit gold ook voor de jongeren en de teamleden  

van het trajecthuis. Ondanks de beperkingen door  

de richtlijnen en de flexibiliteit die het iedere keer 

weer vroeg, hebben we met elkaar iedere keer weer 

een manier weten te vinden om de tijd zo goed 

mogelijk door te komen. In de afgelopen periode 

hebben wij de meeste maatregelen kunnen loslaten  

op onze locatie en hebben we o.a. de spatschermen  

en de afstandsstickers op de vloer met plezier 

verwijderd. Voor iedereen hopen we op een meer 

‘normaal’ 2022, in het bijzonder ook voor de jongeren. 

Een kleine attentie om hen te bedanken voor hun 

inzet de afgelopen periode (want het was echt niet 

altijd even gemakkelijk!) vonden wij dan ook op  

zijn plaats en dik verdiend!” 

 
Linda Kuipers 
namens Trajecthuis Hintham

“ Stage lopen in tijden van corona is een uitdaging,  

het is dan ook niet altijd makkelijk geweest.  

Van veel op kantoor met collega’s en op bezoek  

bij pleegouders tot aan video bellend in de auto, 

veel vanuit thuis of stille gangen op kantoor.  

Alles is wel voorbijgekomen. Als stagiaire  

vond ik het lastig hier een weg in te vinden,  

omdat de drempel online toch wat groter is.  

Ik zie het als extra leerervaring, ook omdat  

dit in de toekomst toch een onderdeel zou  

kunnen blijven. Blij dat er gelukkig ook  

nog veel op locatie afgesproken kan worden.” 

 
Minke van Bon 
Stagiair begeleider pleegzorg

Oosterpoort kijkt verder
Met een integrale kijk, een open houding en het vizier op de toekomst maken wij onze zorg voor 

kinderen en jongeren op weg naar volwassenheid én hun gezinsleden elke dag een beetje beter. 

Met perspectief en zo min mogelijk zorgen. Op weg naar veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Dit borgen wij door tijdig kansen te zien en samen te benutten. Te zeggen wat we doen en  

te doen wat we zeggen. We zien het kind én de mensen erachter.

In een actief samenspel tussen kind, ouder(s), school en zijn of haar netwerk stellen wij  

samen scherp. We zoomen in en zoomen uit. Onomwonden. Op zoek naar de meest ideale route.  

Zodat ontwikkeling vrij spel krijgt en we samen weer verder durven te kijken.

oosterpoort.org


