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Wij zijn Jeugdformaat

Zo helpen we je verder
We kijken niet alleen naar vandaag en morgen maar ook zo ver mogelijk vooruit. We 

willen de jeugd perspectief bieden op een goede toekomst waarin zij alle kansen 

krijgen. We kennen de lokale samenleving goed. Zijn actief in buurten en wijken, 

scholen en in de kinderopvang. We willen er zo vroeg mogelijk bij zijn. Het liefst nog 

voordat situaties tot problemen leiden.

We werken samen met organisaties in de regio en daarbuiten 

aan één integraal plan. Kunnen wij een hulp- of zorgvraag 

niet beantwoorden, dan brengen wij kinderen, jongeren en 

hun ouders in contact met iemand die wel kan helpen. Snel 

de juiste hulp op de juiste plek. In 2016 werkten 100 van onze 

specialisten in lokale Jeugd- en Wijkteams. Samen geven wij 

antwoorden op hulpvragen.

100
SPECIALISTEN
IN LOKALE JEUGD-  
EN WIJKTEAMS

Jeugdformaat bestaat binnenkort 15 jaar en staat net als haar voorgangers voor 

kwalitatief goede jeugdhulp in de regio Haaglanden. Een schat aan ervaring en een 

hoop kennis. Maar tijden veranderen. En daarmee ook de (hulp)vragen van jongeren 

en hun ouders. Wij zijn en blijven daarom volop in beweging. We bewegen mee met 

de jeugd, maar we lopen ook vooruit. We zoeken naar antwoorden op vragen die er 

misschien nu nog niet zijn, maar die wel komen. Wij innoveren onze jeugdhulp en 

helpen kinderen, jongeren en hun ouders verder. In 2016 hielpen wij    8.300 

kinderen en jongeren.

De veranderende wereld van de jeugdhulp vraagt om nieuwe 

ideeën. Daarom brengen we ideeën die in onze organisatie 

leven en oplossingen die ontstaan vanuit samenwerkingen 

graag een stap verder. Ze krijgen handen en voeten in lamp.

Het innovatielab van Jeugdformaat.

https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/lamp-het-innovatielab-van-jeugdformaat
https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/lamp-het-innovatielab-van-jeugdformaat


ALS EEN GEZIN, SAMEN 
MET HET NETWERK, WEER 
VERDER KAN ,              IS DAT HET    
      MOOISTE                  WAT ER IS

TARA
ambulant hulpverlener Voorkomen Uithuisplaatsing

Ik spring in als er acute onveiligheid in een gezin is, of omdat er grote problemen worden voorzien 

voor de toekomst, wanneer er niets verandert in de thuissituatie. Meestal help ik gezinnen waarbij 

verschillende problemen spelen. Lichtere hulp is dan niet voldoende. Hierbij doe ik wat nodig is en 

ben ik er als de situatie daar om vraagt (24/7). Geen dag is hetzelfde en ’s ochtends weet ik nooit wat 

de dag gaat brengen. Soms speelt er zoveel, dat het ouders niet lukt om de thuissituatie veilig genoeg 

te krijgen. Dan kijk ik, waar mogelijk, samen met ouders naar de mogelijkheden voor een (tijdelijke) 

uithuisplaatsing. Gelukkig lukt het meestal wel. 

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-in-het-gezin/voorkomen-uithuisplaatsing


Wij realiseren ons dat niet ieder kind, iedere jongere, maar ook niet iedere ouder 

even stevig in zijn schoenen staat. Zijn er problemen? Dan is het soms knap lastig 

om deze zelfstandig op te lossen. Onze hulpverleners helpen hierbij. Hulpverleners 

ondersteunen en begeleiden gezinnen en jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks 

ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze 

nodig hebben om (weer) zelfstandig hun leven op de rit te krijgen. 

Een veilig thuis in eigen huis

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op, dat uithuisplaatsing van een kind 

of meerdere kinderen de enige oplossing lijkt. Wij kijken graag verder en voorkomen 

uithuisplaatsing. Om uithuisplaatsing te voorkomen gaan onze hulpverleners samen 

met het gezin en hun netwerk aan de slag om snel de veiligheid te herstellen. De hulp is 

praktisch en intensief. In 2016 hebben we samen met ouders en hun netwerk 75% van de 

uithuisplaatsingen weten te voorkomen.

Ook als er geen sprake van uithuisplaatsing is, kan de situatie 

bij een gezin thuis uit de hand lopen. Komt de veiligheid van 

een kind acuut in gevaar? Ook dan zijn we er. We werken 

hierin nauw samen met het Crisis Interventie Team (CIT)  

en Jeugdbescherming west. Met ambulante spoedhulp  

de-escaleren en stabiliseren wij de situatie, zodat de  

situatie voor een kind weer veilig is. 

VUHP VOORKOMT

75%
VAN DE UITHUIS-
PLAATSINGEN

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-in-het-gezin/voorkomen-uithuisplaatsing


IK BEN TROTS OP 
LEERLINGEN          OUDERS EN
DOCENTEN             DIE VER-
ANDERINGEN       AANGAAN
     DIE HEEL                 INGEWIKKELD
                ZIJN   

ANDERINGEN

AUKE
Schoolformaat

Bij Schoolformaat werken we in een preventief kader. Wij zijn voortdurend in gesprek met leer-

lingen, ouders, onderwijsprofessionals en hulpverleners. Daarin zijn wij vaak de schakel tussen de 

verschillende partijen. Dat maakt het werk heel dynamisch. De (veer)kracht van leerlingen en gezinnen 

is bijzonder om te zien. Als je vraagt waar ik trots op ben, is het op leerlingen, ouders en docenten die 

hele ingewikkelde veranderingen aangaan. Daar een bijdrage aan kunnen leveren is dankbaar werk.

http://www.schoolformaat.nl


Sommige (jonge) kinderen kunnen moeilijk met anderen omgaan, hebben emotionele 

problemen of hebben moeite met luisteren. Deze problemen worden steeds vaker in 

een vroeg stadium (h)erkend. Wij bieden hulp thuis en op school. 

Jong beginnen is later winnen

We hebben specialistische integrale programma's ontwikkeld. Daghulp noemen we 

dat. Deze op maat gemaakte programma's worden, als het kan, thuis én altijd samen 

met ouders/verzorgers toegepast. Ook zetten onze hulpverleners de programma's 

samen met kinderdagverblijf, speelzaal, school of sportclub op locatie in. Het doel 

van daghulp is dat de ouders en het kind na afronding van het traject zelf weer verder 

kunnen. Daarbij adviseren wij ouders over dagbesteding of schoolkeuze, afgestemd 

op de mogelijkheden van het kind. Voor de (aller)kleinsten bieden we hulp op maat in 

samenwerking met DAK Kindercentra en Okidoki. In 2016 namen 422 kinderen deel 

aan een daghulpprogramma.

Daghulp

SCHOOLFORMAAT
HIELP

3500
LEERLINGEN

Een mooie schooltijd afsluiten met een diploma is niet 

voor iedereen vanzelfsprekend. Problemen kunnen een 

fijne schooltijd en prestaties in de weg staan. Onze school- 

maatschappelijk werkers zijn actief op scholen en bieden 

individuele begeleiding aan leerlingen. De trainers van 

Schoolformaat verzorgen trainingen, workshops en thema-

bijeenkomsten voor leerlingen en ouders en werken aan 

deskundigheidsbevordering van professionals. In 2016  

waren we met 65 professionals op zo’n 100 scholen actief. 

ONDERWIJS
JEUGDZORG HIELP

541
JEUGDIGEN OP

176 SCHOLEN

Is een kind op school meer dan normaal aan het piekeren, 

somber, snel boos, stil, verdrietig of ziek? Of loopt hij of zij 

vast op school? Psychische klachten of moeilijke situaties, 

zoals een scheiding of pestgedrag kunnen de oorzaak zijn. 

Met Onderwijs Jeugdzorg bieden we snelle, laagdrempelige 

en kortdurende hulp, waardoor verder vastlopen en school-

uitval wordt voorkomen.

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/daghulp
http://www.schoolformaat.nl
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/onderwijs-jeugdzorg
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/onderwijs-jeugdzorg


HET IS MIJN PASSIE OM 
KINDEREN VAN GESCHEIDEN  
  OUDERS EN                   DE OUDERS  
 ZELF IN HUN                   EIGEN   
          KRACHT                TE ZETTEN

WENDY
Kenniscentrum Kind en Scheiding

Scheiden brengt veel emoties met zich mee bij alle partijen. Ouders komen in een rollercoaster 

terecht waarin zij ex-partner worden, maar collega-ouder blijven. Voor kinderen betekent het dat de 

vertrouwde gezinssituatie wegvalt. Het is voor kinderen ontzettend belangrijk dat zij toestemming van 

hun ouders krijgen om van hen beide te mogen blijven houden ondanks dat zij niet meer samen zijn. 

Ik kan ontzettend trots zijn als ik van ouders hoor dat hun kind tijdens de Stoere Schildpadden en of 

Dappere Dino training heeft geleerd zijn gevoelens te benoemen en te uiten. Ze krijgen inzicht: er zijn 

grote mensen- en kinderproblemen. Ik ben blij dat veel ouders die wij helpen inzien dat een gelukkig 

kind zoveel meer waard is dan het voeren van een strijd met je ex.

https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/


Jaarlijks krijgen tienduizenden kinderen te maken met ouders die gaan scheiden. 

Vaak verloopt de scheiding goed. Soms ook niet. Om kinderen, ouders, hun sociale 

netwerk en professionals bij een scheiding nog beter te ondersteunen, hebben we het 

Kenniscentrum Kind en Scheiding in de regio Haaglanden opgericht. Heb je als kind, 

ouder, tante, oom, opa, oma, vriend of zorgprofessional vragen over een scheiding? 

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is de plek voor antwoorden, advies en hulp bij 

scheiding: www.kenniscentrumkindenscheiding.nl  

Uit elkaar maar in contact

Bij een scheiding zijn kinderen hoe dan ook de klos. Met trainingen als Dappere Dino’s en Stoere 

Schildpadden leren we ze om te gaan met woede en verdriet. Ze krijgen handvatten om beter om  

te kunnen gaan met de situatie waarom zij niet hebben gevraagd.

Ouders die tijdens of na een scheiding echt met de rug naar elkaar toe staan, helpen wij met 

Ouderschap Blijft. Een Ouderschap Blijft traject bestaat uit bemiddelingsgesprekken in combinatie  

met begeleide omgang. We praten met ouders, maar vooral ook met kinderen. Met de ouders komen 

we tot werkbare afspraken die aansluiten op de wens van het kind, zodat een kind onbelast en positief 

contact met beide ouders heeft.

OUDERSCHAP 
BLIJFT WERD VOOR

735
KINDEREN INGEZET

100
KINDEREN EN JONGEREN VOLGDEN  

EEN TRAINING OVER SCHEIDING

https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/
https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/pagina/Ouderschap-Blijft
https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/pagina/Ouderschap-Blijft
https://www.schoolformaat.nl/trainingen?doelgroep=&niveau=&type=&onderwerp=33&titel=


SAMEN MET PLEEGOUDERS 
KIJK IK NAAR MOGELIJKHEDEN  
        DIE ZIJ EEN               KIND 
           KUNNEN                 BIEDEN

FABIAN
Instroomteam Pleegzorg en Gezinshuizen

Als een kind of jongere (tijdelijk) niet thuis kan wonen, dan heeft Jeugdformaat pleeggezinnen en 

gezinshuizen. Ik doe de screening van pleeggezinnen en maak samen met hulpverleners, kinderen en 

ouders een profiel van het kind. Dit profiel gebruiken we in het matchingsproces bij pleegzorg of een 

gezinshuis. In mijn werk kijk ik continu naar mogelijkheden, dat is mooi. Je probeert echt de beste 

match tussen een kind en een gezin te maken. Ook als de situatie soms best moeilijk is.

https://www.wordpleegouder.nl/
https://www.eenvakapart.nl/


Als een kind niet thuis kan worden, dan is een (tijdelijk) thuis bij een ander gezin  

de beste optie. In 2016 begeleidden we zo’n 1350 pleegkinderen en 1100 pleeggezinnen.

Een ander thuis

Pleegouders kunnen uit het netwerk van het kind komen, zoals een opa en oma, oom en tante 

of buren. Wij hebben ook eigen pleegouders. Jeugdformaat screent alle pleegouders. Ze worden 

zorgvuldig voorgelicht, begeleid en getraind. Tegelijkertijd bieden we opvoedondersteuning aan  

de ouders. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat een kind weer thuis kan gaan wonen.  

Samen met de jongeren, hun sociale netwerk en eventuele andere hulpverleners bespreken wij de 

problemen en hoe we die samen kunnen oplossen. Dat doen we in reguliere logeerhuizen, maar we 

bieden ook intensieve, 16+ en meidenspecifieke opvang. Ook zijn we er in crisissituaties. Waar en 

hoe lang een jongere ook bij ons verblijft, we streven ernaar het leven van de jongere zoveel mogelijk 

positief in te kleuren met school of werk en vrijetijdsbesteding. Met begeleid wonen verkleinen we de 

stap naar volledige zelfstandigheid. Jongeren die er klaar voor zijn om op zichzelf te gaan wonen maar 

hierin net nog een steuntje in de rug nodig hebben, helpen we daar met praktische begeleiding. 

Als wonen in een gezin niet kan

Soms zijn (gedrags)problemen bij een kind of jongere zo 

heftig dat thuis wonen niet meer kan. Als problemen ook 

een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis 

uitkomst. Het kind of de jongere krijgt daar de beste kansen 

om zich goed te ontwikkelen. Er is intensieve begeleiding  

van een professional; de gezinshuisouder.

Wij hebben de filosofie dat wonen in een gezin boven wonen in een groep gaat. Toch 

zien wij dat er nog steeds behoefte is aan een plaats waar jongeren tussen de 12 en 18 

jaar rustig en veilig kunnen bijkomen. We hebben daarom   20 LOGEERHUIZEN 

waar jongens en meisjes tijdelijk bij ons wonen.

140
JEUGDIGEN IN

33
GEZINSHUIZEN

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/opvang-en-wonen-in-een-ander-gezin/pleegzorg
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/regulier-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/intensief-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/logeerhuis-jongeren-16
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/meidenspecifieke-opvang
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/crisisopvang-24-uur-per-dag
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/begeleid-wonen
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/regulier-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/opvang-en-wonen-in-een-ander-gezin/gezinshuis


IK WIL MENSEN LATEN 

BEGRIJPEN WAAROM  
EEN KIND MET               EEN TRAUMA                   
      DOET WAT                 HET DOET

JUDITH
trainer Jeugdformaat

Veel kinderen met een trauma worden verkeerd begrepen. Zij worden hierdoor eerder overgeplaatst 

en dat is voor deze kinderen weer een bevestiging dat het aan hen ligt. Ik wil dat voorkomen. Daarom 

train, begeleid en coach ik hulpverleners, ouders, gezinshuisouders en pleegouders in het (h)erkennen 

van een trauma, zodat zij de hulp kunnen bieden die zij nodig hebben. Tijdens een training deelde een 

pleegmoeder haar schuldgevoel in tranen. Ze had zo graag eerder geweten hoe om te gaan met haar 

pleegkindje. Ze heeft nu meer inzicht en had op basis daarvan hele andere keuzes gemaakt.



Een oude man of vrouw heeft een verleden. Bij kinderen en jongeren die aan het 

begin van het leven staan kijken we vaak vooral met ze naar de toekomst. Ze zijn een 

paar jaar oud, kunnen we dan spreken van een verleden? Toch is er een grote groep 

kinderen en jongeren die in het verleden een trauma hebben opgelopen. Bijvoorbeeld 

door huiselijk geweld of andere nare situaties waaraan zij zijn blootgesteld. Wij hebben 

hier letterlijk oog voor.

Oog voor pijn uit het verleden

Samen met Intermetzo Polikliniek Haaglanden ontwikkelden wij de aanpak ‘Pijn uit het verleden’. Inzet 

van de aanpak voorkomt het overplaatsen van kinderen en zorgt ervoor dat kinderen in pleeggezinnen 

en gezinshuizen blijven wonen. De kwaliteit van pleegzorg en gezinshuizen wordt versterkt. Met het 

bouwen aan een perspectief op de toekomst hebben wij ook oog voor het verleden. Kinderen en 

jongeren krijgen een passende behandeling op maat. Ook zorgt de aanpak ervoor dat minder kinderen 

langdurige specialistische hulp nodig hebben.

Pleegouders, gezinshuisouders en onze eigen medewerkers volgen onder meer trainingen om meer 

trauma sensitieve competenties te ontwikkelen. Voor onderwijsprofessionals hebben we de training 

‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ ontwikkeld. Samen kunnen we voor kinderen met een 

trauma het gevoel van veiligheid en veerkracht vergroten. Zo sluiten we beter aan bij wat een kind  

met een trauma nodig heeft.   

100
PLEEG- EN GEZINSHUISOUDERS VOLGDEN  

DE TRAINING 'ZORGEN VOOR GETRAUMATISEERDE 

KINDEREN'

https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/jeugdformaat-en-intermetzo-winnen-innovatieprijs-voor-project-traumaverwerking
https://www.jeugdformaat.nl/training/pagina/trauma


HULP BIED IK MET PASSIE  
EN LIEFDE VANUIT MIJN 

   HART.

HAYET
pedagogisch medewerker  

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s)

Ik help alleenstaande minderjarige vreemdelingen een leven in Nederland op te bouwen. De jongeren 

waarmee ik werk hebben veel meegemaakt. Ook hebben ze een andere achtergrond en andere 

normen en waarden. Een nieuwe start maken is niet gemakkelijk. Maar ik zie jongeren groeien en 

heb geleerd bij elke kleine stap die gezet wordt stil te staan en die stap te waarderen. Als een jongere 

vanuit een azielzoekerscentrum amper Nederlands spreekt en na anderhalf jaar zelfstandig woont, 

werkt en een opleiding volgt is dat de kroon op mijn werk.



Met de wereldwijde instabiliteit is er een grote stroom van vluchtelingen op gang 

gekomen. Onder deze vluchtelingen bevinden zich veel jongeren die zonder ouders 

naar Nederland zijn gekomen.

Een volwaardige plek  
in de samenleving

180
AMV’s

Sommige jongeren hebben ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Soms speelt 

een lichte verstandelijke beperking ook mee of zijn er psychiatrische problemen. 

Door deze problemen en beperkingen lopen zij vast op verschillende levensgebieden 

en wordt de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig beperkt.

(Uit) de gesloten Jeugdzorg

Samen met Stichting Nidos, de meerderjarige wettelijk 

vertegenwoordiger van deze jongeren, vangt Jeugdformaat 

180 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) op. 

Zij wonen op 40 locaties verdeeld over wijken en buurten 

in de regio Haaglanden. We helpen deze jongeren om hun 

plek in de samenleving te ontdekken en begeleiden ze bij het 

zoeken naar werk en/of school en vrijetijdsinvulling.

Deze jongeren kunnen terecht in Schakenbosch, een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus  

voor jongeren van 12 tot 18 jaar. We werken binnen Schakenbosch nauw samen met de Jutters en 

Ipse de Bruggen. Jongeren die vanuit een JeugdzorgPlus instelling terug naar huis, pleeggezin of 

logeerhuis keren, begeleiden we intensief. Samen met de jongere, ouders en hun netwerk kijken we 

naar de toekomst. We helpen ze hun leven weer op de rit en een volwaardige plek in de maatschappij 

te krijgen. 

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-van-minderjarige-vluchtelingen
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-in-jeugdzorgplus
https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/trajectzorg-een-aaneensluitend-geheel-van-verblijf-zorg-en-behandeling


JEUGDFORMAAT  
IN CIJFERS

IN 2016 

HIELPEN WE

8300
KINDEREN EN 

JONGEREN

8.4

78%
VAN DE 

JONGEREN 

WOONT NA 

ONZE HULP 

(WEER) THUIS

MET ONZE HULP BEREIKEN  

VEEL CLIËNTEN HUN DOELEN

78% tot 86%

8.2

JONGEREN GEVEN ONS EEN

EN OUDERS EEN

422
KINDEREN NAMEN 

DEEL AAN EEN  

DAGHULP
PROGRAMMA

KINDEREN EN

JONGEREN  

WERDEN

GEHOLPEN  

MET AMBULANTE
SPOEDHULP

5 9 4

SCHOOLFORMAAT HIELP 3500  

LEERLINGEN EN WAS ACTIEF  

OP 98 SCHOLEN

OUDERSCHAP
BLIJFT IS VOOR

735
KINDEREN

INGEZET

98

AFBOUW AANTAL BEDDEN 

TUSSEN 2014 EN 2016 7 5

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/daghulp
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-in-het-gezin/ambulante-hulp-in-het-gezin
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-in-het-gezin/ambulante-hulp-in-het-gezin
https://www.schoolformaat.nl/
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/ouderschap-blijft
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/ouderschap-blijft


>100
KINDEREN EN 
JONGEREN  
VOLGDEN EEN  
TRAINING OVER  
SCHEIDING

75% 
VAN DE UITHUISPLAATSINGEN 
IS VOORKOMEN

IN ONZE 33

GEZINSHUIZEN
WOONDEN 

140
JONGEREN

WE HIELPEN

180
ALLEENSTAANDE 
MINDERJARIGE
VLUCHTELINGEN

CRISISOPVANG
IN LOGEERHUIZEN

WERD VOOR 

170
JONGEREN INGEZET

JONGEREN VERBLEVEN IN ONZE  

REGULIERE, INTENSIEVE, MEIDEN- 

SPECIFIEKE, 16+ EN BEGELEID  

WONEN VOORZIENINGEN

317

MEER DAN DE HELFT VAN DE KINDEREN WERD  

OPGEVANGEN IN EEN PLEEGGEZIN UIT HET  

EIGEN NETWERK

1350
WE BEGELEIDDEN

KINDEREN EN 

JONGEREN IN

1100
PLEEGGEZINNEN

176
OP VERSCHILLENDE 

SCHOLEN

541
JONGEREN

MET ONDERWIJS JEUGDZORG HIELPEN WE

088 352 00 00

06 46 76 40 66

twitter.com/jeugdformaat

facebook.com/jeugdformaat

        Dit zijn de cijfers van Jeugdformaat uit 2016

COLOFON

       jeugdformaat.nl

       info@jeugdformaat.nl

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/training-workshops-en-themabijeenkomsten-bij-scheiding
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/training-workshops-en-themabijeenkomsten-bij-scheiding
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/training-workshops-en-themabijeenkomsten-bij-scheiding
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/training-workshops-en-themabijeenkomsten-bij-scheiding
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