
Informele steun aan ouders 
en kinderen bij meer 
problemen tegelijk

‘Je hoeft het niet alleen te doen’.



Welkom

•Welkom 
•Voorstellen



Collectief 
informele steun voor kind en gezin



Ervaring

Vrij nieuwe initiatieven. Tussen 2011 en 2015 gestart

Steunouder: 360 koppelingen 22 gemeenten
Meeleefgezin: 
Buurtgezinnen 1000 koppelingen 50 gemeenten
Samen Oplopen 460 koppelingen 9 gemeenten

Samen Oplopen en Steunouder (SOS) soms samen:
1 coördinator



Wat doen wij?

Overeenkomsten:
• Voor gezinnen en kinderen waar lichte of complexe 

problematiek speelt
• Doel: betere ontwikkeling van kinderen in gezinnen met 

stress
• Sociaal netwerk is er niet of kan niet inspringen
• Steun door vrijwilligers
• Professionele coördinator



Doelen Kansrijke start

• Omkering van het doorgeven van tekorten en schade van 
ouders naar kinderen

• spiegelen aan een stabiel persoon
• Netwerk gezin vergroten
• Vertrouwen in eigen kunnen 

(eigen kracht)
• Goede ontwikkeling kinderen
• Plezier aan het wederzijdse contact

• Integratie: contact tussen verschillende sociale groepen 
burgers die normaal niet met elkaar in contact komen



Kansrijke Start –
soort gezinnen

Gezin komt niet toe aan aandacht voor 
zwangerschap, baby, peuter en ouderschap, door veel stress 

Stress door
vluchten, 
onvoldoende kennis Nederland(se samenleving), 
geïsoleerd leven, weinig mensen kennen, 
armoede, minimum situatie
Alleenstaande ouder
tienerzwangerschap



Wat doen wij?
Informele steun 
voor gezinnen en 
kinderen

Hulp in eigen huis? Of 
Opvang kind in ander gezin? 

leeftijd Training 
vrijwil-
ligers

coördinator

Steunouder Opvang kind in ander huis
door een steunouder. 
Ontlasten ouders. Fijne plek voor 
kind.

0-18 
jaar

Ja: 
2 
dagdelen

Professional met 
hulpverlenersachtergrond. 
In dienst van lokale welzijn 
of zorg-organisatie

Buurt-
gezinnen

Meestal opvang kind in ander 
huis door een (buurt)gezin. 
Ontlasten ouders. Fijne plek voor 
kind.

0-23 jaar Nee
Zelfstandige 

Meeleef-
gezin

Opvang van een jong kind in 
ander huis van ‘n (meeleef)gezin. 
Ouder heeft  psychiatrische 
problematiek. 

0-4 jaar Ja, 
via GGZ

Professional via GGZ 
(begeleiding vraaggezin)
En professional via Sociaal 
team (begeleiding 
meeleefgezin)

Samen 
Oplopen

Vrijwilliger komt in het 
‘vraag’gezin. 
Denkt en doet mee in het gezin 
met de ouders en jongeren in
(multi)problemen – generalistisch.

0-+/- 25 
jaar

Ja, 
3 
dagdelen 
En online 
training.

Professional met 
hulpverlenersachtergrond.
In dienst van lokale welzijn 
of zorg-organisatie



Meeleefgezin
• Voor jonge kinderen, 0-4 jaar. 
• Ouders psychiatrische problematiek hebben en kinderen 

dreigen niet goed op te groeien. 
• Opgezet vanuit de GGZ en Sociaal team. Zij begeleiden 

gezin en vrijwilligers
•
• Kinderen gaan enkele dagdelen of wanneer nodig naar 

een Meeleefgezin. 
• Vraagouders zijn ontlast. 
• Meeleefouder biedt een veilige en gezellige warme plek.



Samen Oplopen:
driehoek rond gezin

Coördinator: is zelf hulpverlener

bijv. in casuïstiekoverleg  
ontlast vrijwilliger - pakt 1e vragen zelf op  

overleg wijkteam  
nodig voor kwaliteitsbewaking

• c



Samen Oplopen  
doorgaande lijn
• formele en Samen Oplopen: over en weer op- en afschalen 



Kansrijke start

Kansrijke start binnen Samen Oplopen:
• Al starten bij zwangeren - verloskundige verwijst 
naar Samen Oplopen

• Koppelen van vrijwilliger aan gezin
• Aansluiten bij centering pregnancy
• Vrijwilliger blijft ook na bevalling -1000 dagen 
(2,5 jaar na bevalling)

• Groep centering pregnancy wordt overgenomen 
door Samen Oplopen. Baby -> Peuter (netwerk)



factsheet van de 4 methodieken

Overzicht van de 4 
werkwijzen:

https://samen-
oplopen.nl/?s=gezinsvoorzieningen

Aan einde intekenen op lijst 
->mailen



Filmpjes

Steunouder:
https://www.youtube.com/watch?v=Vgxm-WccL20   

Buurtgezinnen

https://www.youtube.com/watch?v=fNSRlRuJkJs&t=1s

Meeleefgezin:
https://www.youtube.com/watch?v=R8Mnm3hRdXk 

Samen Oplopen:
https://www.youtube.com/watch?v=xuZJw5Tx4Iw&t=4s



Casus
Bedenk een situatie waar je je kunt voorstellen 
dat een vrijwilliger een meerwaarde heeft. 
Ook al zijn er veel problemen.

Wat voegt een vrijwilliger toe?

In tweetallen.



Farah

• 28 jaar, alleen als moeder
• 3 kinderen van 4, 6 en 8 jaar. 
• Klein dorp in Sierra Leone -> flat.  
• Geen scholing
• Post, te weinig geld, snap gewoonten niet. 

• Kinderen op school. Wensen juf
• VeiligThuis - zorgen 
• Paniek. Kinderen uit huis?
• ‘Kinderen zijn alles waar ik voor leef’

‘Wat doe ik dan niet goed?’



Meerwaarde vrijwilliger
• Laagdrempelig
• Aansluiten op behoefte of leefwereld van gezin
• Gelijkwaardig contact
• Buiten kantooruren
• Duurzame contacten
• Normaliseren – het gewone leven
• Nieuw sociaal netwerk

• Goedkoper voor de zorg
• Formele zorg kan afschalen, wordt ontlast



Vrijwilliger die:
• Levenservaring heeft
• Feeling heeft met opvoeden. Hij/zij hoeft daarvoor niet per 

se ouder te zijn
• Zelf in balans is
• Om kan gaan met de problematiek die hij/zij tegen komt
• Empatisch is
• Goed kan luisteren
• Goede communicatieve vaardigheden heeft
• Trouw en betrouwbaar is
• Respect heeft voor andere culturen en godsdiensten



Doorverwijzers
• Goede bekendheid en samenwerking met elkaar
• Geen overlappingen

• Verloskundigen
• Sociaal team / Buurteam / Wijkteam/ CJG
• Jeugdgezondheidszorg
• Algemeen Maatschappelijk werk
• Vluchtelingenwerk
• Sociale raadslieden
• Buurtnetwerken
• Humanitas



Gang van zaken 

• Aanmelding (formulier)
• Gesprek aan huis met de coördinator
• Eventueel training vrijwilligers
• Koppeling
• Contactmomenten
• Intervisie / themabijeenkomsten, 
• Persoonlijk gesprekken met coördinator
• Proefperiode voor alle drie de partijen



De coördinator

• Bij acute vragen en problemen bereikbaar
• Bewaakt de grenzen van vrijwilligers en gezinnen
• Leidt intervisie- en themabijeenkomsten (indien van 

toepassing)
• Maakt een inschatting van de ernst van de problemen
• Zorgt zo nodig voor doorverwijzing naar een professionele 

organisatie
• Evalueren met gezin en vrijwilligers
• Eindverantwoordelijk

• Bij Samen Oplopen: kortdurende hulp



Vragen / reacties?
•Zet je naam op de 
mailinglijst als je het 
overzicht informele 
gezinsvoorzieningen 
wilt ontvangen

•Of de nieuwsbrieflijst 
van de 4 organisaties
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