Overzicht gezinsvoorzieningen

Overzicht gezinsvoorzieningen
Vooraf

Er zijn steeds meer organisaties die informele hulp aan kwetsbare gezinnen bieden. Dit overzicht
is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij hun inkoopbeslissing. Het betreft organisaties die
(potentieel) landelijk werken, en aantoonbaar een meerjarige ervaring/bestaan hebben.
Het gaat om:
• Buurtgezinnen.nl
• Meeleefgezin
• Gezin in de Buurt (van Stichting Present)
• Samen Oplopen
• Steunouder
Er zijn twee overzichten:
• Een totaaloverzicht: Welke organisatie werkt voor welke doelgroep(en) tegen welk tarief?
• Een overzicht per organisatie met meer informatie over aanbod en werkwijze.

Totaaloverzicht
Naam organisatie

Doelgroep

Stichting Samen
Oplopen

Gezinnen of jongeren
die lichte, brede steun
kunnen gebruiken
tot gezinnen met
complexe multi-problematiek.

Leeftijd
kinderen
0 tot 23

Bijvoorbeeld alleenstaande moeders,
gezinnen in minimumsituatie/schulden,
ouders die de samenleving niet begrijpen,
Vluchtelinggezinnen.

Stichting
MeeleefGezin

Steunouder
Nederland

MeeleefGezin is voor 0 t/m 4
kinderen van
-9 mnd t/m 4 jaar van
ouders met psychische en/of verslavingsproble-men,
opgelopen trauma’s
vanuit het land van
herkomst en ervaring
met huiselijk geweld.
Geen LVB
Kinderen en gezinnen 0 tot 18
in kwetsbare situaties
Sociaal vangnet is
onvoldoende beschikbaar

Specifieke kenmerken

Tarief per gezin

Een combinatie van informele
en formele hulp. Generalistisch
en op maat.

Loonkosten voor de
coördinator zijn voor de
uitvoerende organisatie.

Een toegeruste en intensief
begeleidde vrijwilliger komt wekelijks ín een gezin en sluit aan
op alles wat nodig is om stress
en zorgen te verminderen.

Landelijke kosten aan
Samen Oplopen:
1e jaar: € 9.500 tot
€ 16.500 (afhankelijk van
aantal inwoners gemeente) voor compleet pakket.
2e jaar: € 4.500
3e jaar: € 4.000
Daarna jaarlijks
€ 2.000

Gezin en vrijwilliger worden
begeleid door de coördinator
die haar hulpverlenersachtergrond gebruikt. Deze zorgt dat
problemen behapbaar blijven
voor de vrijwilliger en kan zo
nodig samenwerken met zorg in
het gezin.
Opvang 1 dag per week, 1 weekend in de maand, op basis van
de Infant Mental health visie;
een screening, kennismaking,
Psycho-educatie training;
voorafgaand aan de interventie
van 2 jaar.
Het meeleefgezin blijft op eigen
kracht een netwerkgezin tijdens
het opgroeien.

Totaal kosten per koppeling: € 2.200 /jr (na de
opstart van 3 jaar)
€ 7.500 per match die is
opgedeeld in 3 modulen.
Er wordt betaald per afgeronde module (resultaatgerichte financiering)

Opvang 1 of 2 dagdelen per
week om ouders in eerste instantie te ontlasten.
De duur van de koppeling hangt
samen met de behoefte van
kind en ouders.
Aandacht voor het organiseren
van sociale steun in eigen omgeving zodat steunouder niet meer
nodig is.
Steunouder NL is een netwerkorganisatie die voor de uitvoering aansluit bij gemeenten en
bestaande lokale organisaties,
die Steunouder kunnen uitvoeren; de kwaliteit van uitvoering
bewaakt; onderzoek laat uitvoeren en het concept doorontwikkelt.

Géén tarief per gezin. We
onderscheiden:
1. Kosten voor de uitvoeringsorganisatie met als
richtlijn 16 uur voor 10
koppelingen op jaarbasis.
En kosten voor de afname van de methodiek bij
Steunouder NL:
1e jaar: € 6.850 - € 9.100
inclusief materialen, coaching bij opstart, training,
en desgewenst fondsaanvraag, kickoff.
Daarna een jaarbijdrage
van € 2.000 (vraagbaakfunctie, platform, updates
van materialen,
doorontwikkeling)

Naam organisatie

Doelgroep

Stichting
Buurtgezinnen.nl

Overbelaste gezinnen met problemen
van uiteenlopende
aard die niet kunnen
terugvallen op eigen
netwerk

Stichting Present
Mensen die zelf
(Gezin in de Buurt) door tekort aan geld,
gezondheid en/of
netwerk geen passende steun kunnen
organiseren en die
steun wel nodig hebben vanwege diverse
problematieken.
			
			
				
			

Leeftijd
kinderen
0 tot 23

Niet
gespecificeerd.

Specifieke kenmerken

Tarief per gezin

Ondersteuning is afhankelijk van
de vraag en varieert van opvang
baby, tot time out plek voor puber tot samen gezinsactiviteiten
ondernemen.
Er is een duidelijke gefaseerde
werkwijze die houvast biedt.
BG begint bijna altijd met het
ontlasten van de ouder(s).
BG streeft naar langdurige
relaties tussen gezinnen (netwerkuitbreiding). De begeleiding
vanuit BG stopt na 2 jaar.
Generalistische hulp. Maatwerk
trajecten, specialisatie zit aan
de kant van de vrijwilligers per
traject: de steun past bij wensen
en mogelijkheden aanbiedende
vrijwilligers.

1-ste jaar: € 3.150
2-de jaar: € 1.150

Een traject kost circa
€ 1.800

Naam organisatie

Stichting MeeleefGezin

Doel van de interventie

Voorkomen van stress tijdens de zwangerschap t.b.v. een gezonde ontwikkeling van
de foetus. Voorkomen van uithuisplaatsing, voorkomen van intergenerationele overdracht van psychische kwetsbaarheid. Stimuleren van de ontwikkeling van het jonge
kind, opdat het dezelfde kansen krijgt als kinderen in een gezin waar deze problemen
niet of nauwelijks spelen.
Ouder(s) krijgen ruimte voor eigen activiteiten wat bijdraagt aan herstel, waarmee
zij de ouderrol kunnen behouden en met meer plezier voor hun kind zorgen. Uitwisseling over opvoeding ‘als ouders onder elkaar’. Bevorderen en faciliteren van de
ouder-kindrelatie. Kinderen groeien op bij hun ouders.
De interventie MeeleefGezin bestaat uit een voorbereidingsperiode van 0,5 – 1 jaar
waarin (meeleef)ouders worden gescreend op geschiktheid, kennismakingen plaatsvinden tussen de gezinnen (onder begeleiding van professionals uit GGz en sociaal
domein) en een psycho-educatie training voor de meeleefouders waarin loyaliteit een
belangrijk thema is. Indien deze periode positief wordt afgesloten, wordt er een overeenkomst opgesteld tussen de ouders waarin afspraken over de opvang en opvoeding
zijn beschreven.
Na de start van de opvang worden de gezinnen twee jaar laag frequent ondersteund
door professionals, ze kunnen in deze periode bij vragen of knelpunten ook zelf een
beroep doen op de professionals. De gezinnen gaan een netwerkrelatie met elkaar
aan en de opvang gaat door in onderling overleg. Van tot nu toe gematchte gezinnen
vindt 94% van de matches voortgang.
Vrijwilligers verzorgen de opvang, professionals uit GGz en sociaal domein (eerstelijns
zorg) begeleiden de koppelingen tussen de gezinnen en de landelijke coördinatie is
in handen van de Stichting MeeleefGezin. De Stichting treedt op als hoofdaannemer
in contracten met gemeenten. Er wordt gewerkt met regioco¬ördinatoren, die het
gezicht zijn in de regio voor stakeholders die een rol hebben in de werving van gezinnen. Alle uitvoerders volgen een éénmalige 2-daagse RINO –scholing.
06-23712494 (Femke) en 06-15475629 (Sandra)
info@meeleefgezin.nl

Inhoudelijke omschrijving van
het traject/aanbod

Duur van de inzet

Organisatie (inkoopprocedure,
regionale netwerken, enz.)

Contactgegevens

Website

www.meeleefgezin.nl

Naam organisatie

Stichting Samen Oplopen

Doel van de interventie

Het verbeteren van het gezinsklimaat in gezinnen die veel stress ervaren door multiproblematiek, waardoor ouders en kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen. Zware
problematiek voorkomen of verminderen (inzet van de 2e lijn, ambulante begeleiding, VeiligThuis of uithuisplaatsingen).
Kinderen groeien veilig en gelukkig op in eigen gezin.
Een ‘stevige’ vrijwilliger loopt wekelijks mee in een gezin en geeft lichte steun of hulp
bij complexe problematiek. Samen met een coördinator met een hulpverlenersachtergrond. De coördinator:
• Doet een uitgebreide intake bij gezin- en vrijwilligers.
• Screent (VOG en ‘in veilige handen’) en traint de vrijwilligers.
• Maakt passende matches*.
• Begeleidt de gezinnen en vrijwilligers op maat (soms wekelijks, met een minimum van eens per 4 maanden)
• Werkt nauw samen en overlegt met hulpverlening. Schaalt fluïde op- en af. Vrijwillige inzet samen met een wijkteam/ Sociaal Team/ CJG /vluchtelingenwerk**.
• Kan zelf, ter voorkoming van opschalen naar formele zorg, extra hulp bieden
(+/- 5 extra huisbezoeken/jaar) aan het gezin.
• Begeleidt vrijwilligers op maat door vraagbaak te zijn en door te verwijzen naar
bestaande activiteiten/aanbod in de gemeente, intervisie en extra trainingen op
thema.
• Meet de impact bij gezinnen op 9 levensgebieden.

Inhoudelijke omschrijving van
het traject/aanbod

Duur van de inzet

Organisatie (inkoopprocedure,
regionale netwerken, enz.)

Contactgegevens

Website

* De match wordt bepaald door wat de vrijwilliger kan en wil en de soort problematiek en de behoefte van het gezin.
** Als de formele hulpverlening stopt, blijft Samen Oplopen betrokken. Zo bieden wij
doorgaande steun aan het gezin.
Een half tot twee jaar.
Na het afronden van de koppeling blijft 85% van de gezinnen en vrijwilligers op
vriendschappelijke wijze met elkaar optrekken. Het gezin en de (ex)vrijwilliger weten
dat ze altijd mogen bellen met Samen Oplopen als ze toch weer extra begeleiding
wensen.
Een plaatselijke Zorg- of Welzijnsorganisatie voert het project uit, de professionele
coördinator is daar in dienst. Financiering door gemeenten. Fondsaanvragen voor een
pilot van 3 jaar mogelijk. De totale kosten bestaan uit:
1. Franchisepakket Stichting Samen Oplopen: middelen, folders, impactmeting,
handboek, vrijwilligersmap, coaching coördinator, trainingen vrijwilligers, landelijk platvorm, e.d.
2. Kosten voor de uren van de coördinator (op de loonlijst van plaatselijke zorg- of
welzijnsorganisatie)
Door een samenwerking met Steunouder is het mogelijkheid twee projecten, Samen
Oplopen met Steunouder (‘SOS’), door één coördinator te laten uitvoeren.
Andere vormen bespreekbaar.
Linda Otterman
lindaotterman@samen-oplopen.nl of mail@samen-oplopen.nl
06-81136075
www.samen-oplopen.nl

Naam organisatie

Stichting Buurtgezinnen.nl

Doel van de interventie

Onder het motto: ‘Opvoeden doen we samen’, ervoor zorgen dat kinderen uit overbelaste gezinnen, met de hulp van een steungezin, veilig en gezond thuis kunnen
opgroeien.
Voorkomen van de inzet van zware jeugdhulp en uithuisplaatsingen.

Inhoudelijke omschrijving van
het traject/aanbod

Aan een overbelast gezin wordt een steungezin uit de buurt gekoppeld.
Een plaatselijke coördinator van Buurtgezinnen.nl:
• Brengt de behoefte van de vraaggezinnen in kaart.
• Screent de steungezinnen op veiligheid, pedagogische kwaliteit en continuïteit.
• Maakt de match en begeleidt de gezinnen.
• Overlegt als dat nodig is met formele hulpverlening.
• Is vraagbaak bij vragen en problemen.

Duur van de inzet

Begeleiding coördinator Buurtgezinnen stopt na 2 jaar, daarna kunnen de gezinnen
op eigen kracht verder.

Organisatie (inkoopprocedure,
regionale netwerken, enz.)

Buurtgezinnen.nl is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting die een lokale
coördinator per gemeente aanstelt.
Per regio is er een regiocoördinator die nieuwe coördinatoren inwerkt en eenmaal
per kwartaal teamoverleg organiseert voor alle coördinatoren in de regio.
Er is een landelijke backoffice en een landelijke Buurtgezinnen Academie. Ook
wordt er landelijk onderzoek naar de effecten gedaan.

Contactgegevens

Leontine Bibo
info@buurtgezinnen.nl of leontine@buurtgezinnen.nl.
06-51849745

Website

www.buurtgezinnen.nl

Naam organisatie

Steunouder Nederland

Doel van de interventie

Bevorderen van een positieve ontwikkeling van kinderen, het stimuleren van
eigen kracht van ouders en het voorkomen van zwaardere zorg. Gericht op
primaire preventie én secundaire preventie waar in het gezin al sprake is van
hulpverlening.

Inhoudelijke omschrijving van het
traject/aanbod

Een steunouder biedt een of meerdere kinderen met een zekere regelmaat een
aanvullend thuis zodat de ouder op adem kan komen en even niet de zorg voor
het kind heeft. De koppeling wordt begeleid door een steunouder-coördinator
die werkzaam is bij een welzijnsorganisatie of gemeente.

Duur van de inzet

Afhankelijk van vraag, behoefte en mogelijkheden met een minimum van 3
maanden. Tijdens het traject krijgen ouders handvatten om zo mogelijk hun
eigen netwerk te versterken.

Organisatie (inkoopprocedure,
regionale netwerken, enz.)

Steunouder NL gaat voor de uitvoering de samenwerking aan met organisaties,
die werkzaam is in het lokale sociaal domein. De organisatie stelt een of meerdere steunoudercoördinatoren aan die zorgdragen voor de koppelingen en de
begeleiding. Steunouder NL helpt bij het opstarten en de implementatie.
Steunouder NL organiseert het platform voor steunoudercoördinatoren minimaal 2 keer per jaar voor uitwisseling van kennis en ervaringen en doorontwikkeling.

Contactgegevens

Maria Wassink
Maria.wassink@steunouder.nl; info@steunouder.nl
06-1807 2623

Website

www.steunouder.nl

Naam organisatie

Stichting Present

Doel van de interventie

*mensen met beperkt netwerk ontvangen informele steun (bv een huiswerkplek
voor een kind, als gezinnen samen naar de speeltuin, samen eten, even sparren
etc.)
*mensen die steun willen bieden worden op de juiste plek passend ingezet
*drempel verlagen voor inwoners om steun te bieden en te vragen, vanzelfsprekendheid vergroten dit ook zonder tussenkomst van een organisatie te doen
Het startpunt van het organiseren van een match ligt voor Present bij het aanbod
van vrijwilligers. Zij zijn de klant die Present bedient (werkwijze), het hogere doel is
dat men in de samenleving elkaar helpt (visie). De hulpvraag staat daarmee hoog
op de agenda, maar is een gegeven, een “melding”, niet een “aanmelding”.

Inhoudelijke omschrijving van
het traject/aanbod

Een gezin (huishouden) verbindt zich aan een gezin buiten het eigen netwerk, waardoor nieuw netwerk kan ontstaan. Er ontstaat vriendschappelijk contact, waarin
omzien naar elkaar normaal is. (Geen interventie, maar relatie)

Duur van de inzet

De begeleide inzet duurt 1 jaar, daarna stopt de begeleiding, maar het contact blijft
mogelijk. (Toenemende wederkerigheid, afnemende begeleiding.)

Organisatie (inkoopprocedure,
regionale netwerken, enz.)

Present werkt met lokale en regionale stichtingen, franchisemodel. De lokale/regionale stichting zoekt financiering bij overheid, fondsen en betrokkenen. Zijn geen
standaarden voor.

Contactgegevens

info@present<plaatsnaam>.nl
info@presentnederland.nl

Website

www.stichtingpresent.nl
www.present<plaatsnaam>.nl

