De impact in 2020

1.

Wat is Samen Oplopen?
Onze droom

Wij dromen ervan dat ieder kind in Nederland
opgroeit met voldoende mogelijkheden om zich
goed te kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een
veilige gezinssituatie nodig, met zo min mogelijk
stress. Dit is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat er binnen een gezin meerdere en complexe problemen zijn. Deze
gezinnen kunnen baat hebben bij professionele
hulpverlening. Los van het feit dat deze zorg in
zo’n complexe situatie duur is of een wachtlijst
kent, sluit het ook niet altijd aan bij de behoeften
van het gezin. Een vriendschappelijke vorm van
hulp is soms meer passend, dat voor het gezin
laagdrempelig, gelijkwaardig en stabiel voelt. Samen Oplopen voorziet in deze behoefte. Wij koppelen met een succesvolle methodiek kwetsbare
gezinnen aan krachtige medeburgers.
De volle breedte zien
Ons motto is kort gezegd “Er zijn voor gezinnen”.
In de praktijk betekent dit voor ieder gezin maatwerk: wij kijken naar de hele breedte van het
gezin en naar wat het gezin nodig heeft. Onze
overtuiging hierachter is dat gezinnen pas echt
duurzaam opknappen als élke stressfactor wordt
aangepakt. In de vertrouwde thuisomgeving en
met oog voor alle leden van het gezin. Wij zorgen
ervoor dat het gezin zoveel mogelijk in zijn eigen
kracht komt en zelf de regie in het leven voert.
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Iedereen loopt samen op
Samen Oplopen is bij ons ook écht samen oplopen:
» De vrijwilliger loopt samen op met het gezin: hij/
zij denkt en doet mee met het gezin en sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van het
gezin. Samen worden de problemen aangepakt
en stressfactoren zoveel mogelijk weggenomen.
» De vrijwilliger loopt samen op met een coördinator: een professionele hulpverlener in dienst
van een lokale organisatie. De coördinator begeleidt en ondersteunt de vrijwilliger, waarborgt
de kwaliteit van het zorgtraject en verwijst waar
nodig door naar specialistische zorg.
» Samen Oplopen loopt samen op met professionele hulpverlenende instanties en is zowel landelijk als regionaal dé samenwerkingspartner
binnen de gezinshulpverlening. Wij slaan een
brug tussen formele en informele hulpverlening.

blemen of stressfactoren binnen het gezin worden niet los van elkaar gezien, maar juist in de
volle breedte aangepakt.
» veel begeleiding voor relatief weinig geld. Wij zijn
ons zeer bewust van onze ANBI-status. We werken “lean en mean”, waardoor we een gezin veel
begeleiding voor een lage prijs kunnen bieden.

Dit maakt ons uniek
Samen Oplopen onderscheidt zich met een ‘speciaal recept van’:
» de combinatie van vrijwilligers en professionele
hulpverleners. Meestal is het óf het een óf het
ander: wij geloven in de krachtige mix van beide
vormen van hulp.
» een zeer intensieve vorm van begeleiding. De
vrijwilliger, coördinator en het gezin hebben gedurende 2 jaar veelvuldig contact.
» een holistische begeleiding van het gezin. Pro-

"De vrijwilliger spiegelt mij en
vertelt mij over het moederschap
en de opvoeding.
Ik vind dit heel fijn want een goed
voorbeeld heb ik niet”.
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Hier zijn we trots op
500 keer impactvolle trajecten
In 2020 bereikten we de mooie mijlpaal van 500
succesvolle koppelingen. Uit onze impactmetingen blijkt dat gekoppelde gezinnen op vrijwel
élk levensgebied zijn verbeterd. Kinderen en
ouders uit 500 gezinnen hebben dus een betere
toekomst. Er is minder armoede in de gezinnen,
stress, verdriet en eenzaamheid. Al deze gezinnen kunnen hun leven weer op eigen kracht en
via hun opgebouwde netwerk invullen. Door onze
werkwijze was er bovendien minder of geen professionele hulp nodig in deze gezinnen, waardoor
kostenbesparing een feit is.
De mijlpaal betekent ook 500 verbindingen tussen verschillende culturele groepen en sociale
lagen van de maatschappij, die anders niet snel
met elkaar in contact komen. Dit maakt de samenleving sterker.

10 jaar expertise en waardering
In januari 2021 bestaat Samen Oplopen 10 jaar.
Samen Oplopen is inmiddels in veel regio’s een
bekend begrip: ons concept is in dertien gemeenten en de daartoe behorende dorpen actief en dit
aantal blijft groeien. We hebben in de afgelopen
jaren bewezen een beproefde methodiek te hebben. Zowel eigen evaluaties, impact-metingen als
onderzoek van Hogeschool Utrecht tonen aan dat
onze unieke aanpak werkt én gewaardeerd wordt.
Samen Oplopen heeft de afgelopen jaren meerdere prijzen gewonnen, met de Vredesduif in
2020 als meest recente waardering. Voor ons zit
de grootste waardering echter in het rapportcijfer
dat de gezinnen ons geven voor onze begeleiding. Jaren op rij scoren we gemiddeld een 9 en
in 2020 kregen we zelfs een 9.8 als rapportcijfer.
https://samen-oplopen.nl/over-ons/onderzoek/

Bevlogen vrijwilligers
Wij zijn natuurlijk trots op de inzet van alle krachtige en betrokken vrijwilligers. Ieder jaar opnieuw
weten we een grote groep aan ons te binden. Een
groot deel van onze vrijwilligers verbindt zich
bovendien duurzaam aan gezinnen en blijft ook
na het Samen Oplopen-traject aan het gezin verbonden. Niet meer als vrijwilliger, maar als vriendschappelijk contact en onderdeel van het netwerk
van het gezin.

3

“Samen Oplopen heeft de juiste
vrijwilliger bij ons gevoegd die
goed aanvoelde wat nodig was.
Zij heeft meer structuur
en meer rust gebracht”
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2.

Samen Oplopen in Coronatijd

In een jaarverslag over 2020 kan een beschrijving
van de impact van de coronacrisis niet ontbreken. De gevolgen van twee lockdowns, de corona-maatregelen, het thuisonderwijs en de onbekendheid met het virus waren duidelijk merkbaar
voor zowel de gezinnen als de vrijwilligers en
coördinatoren van Samen Oplopen. Het jaar 2020
was voor ons daarom een jaar vol praktische uitdagingen én tegelijkertijd vol kansen.
Digitaal contact
In het begin van de coronacrisis konden er geen
huisbezoeken meer worden afgelegd. Om toch
zoveel mogelijk contact te houden met het gezin,
en tussen de vrijwilliger en de coördinator, bleek
videobellen een werkbaar alternatief. Gezinnen
die in eerste instantie niet konden of wilden videobellen, ondersteunden wij zowel materieel als in
het digitaal vaardig maken. Later in het jaar werd
er wel weer fysiek afgesproken tussen de vrijwilligers en gezinnen, maar dan met name buiten of
op een plek waar voldoende afstand kon worden
gehouden. In een ongedwongen sfeer over de
vloer komen bij het gezin, wat zo belangrijk is in
onze werkwijze, is niet meer vanzelfsprekend.
Nieuwe stressfactoren
Ondanks de beperkingen van het videobellen en
de 1,5 meter afstand bij fysiek afspreken, blijken
de gezinnen veel steun en behoefte te hebben
4

aan het contact met de vrijwilliger. Misschien nu
zelfs nog wel meer dan voor de corona-crisis.
Door de corona-crisis komen nieuwe stressfactoren om de hoek kijken. Het gezin helpen met een
goede dagstructuur was altijd belangrijk, maar
tijdens een lockdown helemaal. Ook is er veel
angst voor het virus bij gezinnen en zit men veel
binnen op elkaars lip. Het sociale netwerk van de
gezinnen wordt (nog) kleiner. Een luisterend oor
en praktisch meedenken door Samen Oplopen is
een houvast voor de gezinnen in deze tijd.
De gezinnen begrijpen niet altijd goed de Nederlandse maatregelen tegen corona, soms vanwege
taalproblemen en soms omdat de gezinnen nog
veel het nieuws en de maatregelen in het land van
herkomst volgen. Het beleid daar is vaak strenger
dan in Nederland, waardoor er onbegrip is voor
de ‘soepele’ maatregelen in Nederland (met name
tijdens de eerste lockdown). Kinderen werden
hierdoor binnen gehouden en sommigen gingen
niet naar school toen die weer open ging. We stimuleren de gezinnen om wél naar buiten te gaan
en om toch contacten in de buurt aan te gaan.
Een andere nieuwe stressfactor was het thuisonderwijs. We zorgden er meteen in de eerste
weken voor dat de gezinnen contact hielden met
school en dat er voldoende mogelijkheden in huis
waren om het online onderwijs goed te kunnen
volgen. Ook zorgden we voor extra huiswerkbegeleiding. Met name bij kinderen die nog niet lang

in Nederland woonden, ging de Nederlandse taal
achteruit doordat ze niet meer naar school gingen
en er thuis geen Nederlands werd gesproken. Op
dit gebied hebben we eveneens aanvullende begeleiding ingezet. Bij de tweede lockdown zagen
we dat de kinderen meer naar school mochten en
dat dit de gezinnen meer ontlastte. Ook was er
meer contact tussen school en de gezinnen.
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Maatwerk
Het begeleiden van gezinnen is in de Samen Oplopen-methodiek altijd maatwerk en tijdens de
corona-crisis is dit niet minder, misschien zelfs
meer geworden. De vrijwilligers leverden andere
en soms extra ondersteuning. Ook de hulp door
de coördinator is bij een aantal gezinnen vergroot, met name daar waar de spanning en stress
te hoog opliep of indien de vrijwilliger zelf minder
voor het gezin kon betekenen.
Digitaal vaardig
Een bijvangst van de corona-crisis is dat de digitale vaardigheden en kennis van alle betrokken
partijen vergroot zijn. Online materialen delen
en digitale overlegmomenten blijken prima te
werken voor de vrijwilligers en de coördinatoren. Onze website is daarom verder uitgebouwd
en aangepast, zodat we een digitale omgeving
hebben waarin makkelijk informatie gedeeld
kan worden tussen en voor de vrijwilligers en de
gezinnen. Ook hebben we onze trainingen voor
vrijwilligers en de uitwisseling met coördinatoren
omgebouwd naar online-versies. Het voordeel is
dat vrijwilligers en coördinatoren uit meerdere
gemeenten kunnen aanschuiven. We hebben voor
de digitalisering 2 extra bijdragen gekregen vanuit 2 ZonMW-programma’s: ‘digitale ondersteuning creatieve oplossingen aanpak corona virus’
en ‘Implementatie en opschalingscoach’ en het
Oranje Fonds.
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“Ik woon nog niet zo lang in Zeist en ken weinig mensen. Tijdens de lockdown zag
ik bijna niemand meer. Gelukkig had ik wekelijks contact met mijn vrijwilliger. We
hebben zo veel als mogelijk buiten afgesproken.
Dit contact was voor mij van groot belang, even tegen iemand aan kunnen praten.
Mijn zorgen en gedachten kunnen delen.”
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3.

De vrijwilligers van Samen Oplopen

De vrijwilligers van Samen Oplopen zijn het kloppend hart van onze organisatie. In de afgelopen
10 jaar begeleidden 857 vrijwilligers een gezin,
waarvan 198 in 2020. Onze vrijwilligers zijn hét
vaste gezicht voor de gezinnen en hun steun en
toeverlaat. Een vrijwilliger komt gemiddeld 3 uur
per week in een gezin, voor een periode van 6
maanden tot twee jaar. In die tijd denken en doen
zij mee met het gezin, ook buiten kantooruren.
Door deze langdurige en intensieve begeleiding
bouwt de vrijwilliger een stevige vertrouwensband op en geeft de vrijwilliger het gezin het gevoel gezien te worden.
Kenmerkend voor onze vrijwilligers
De vrijwilligers zijn meestal inwoners van dezelfde gemeente waar het gezin woont. Ze hebben hun leven goed op de rit en zijn over het algemeen hoger opgeleid. Een deel van hen heeft een
achtergrond in de zorg of onderwijs, anderen hebben juist een carrière in het bedrijfsleven (gehad).
Onze vrijwilligers zijn voor het grootste deel 40-60
jarigen, - vaak met al oudere kinderen-, of vitale
(bijna) gepensioneerden. Ze brengen veel werk-en
levenservaring mee en door Samen Oplopen willen zij extra betekenis toevoegen aan hun leven.
Wat het onze vrijwilligers oplevert

krijgen in een volledig ander leven of cultuur. Ook
ervaren ze dat het werk voor Samen Oplopen de
eigen vaardigheden versterkt én dat ze nieuwe
vaardigheden bijleren. De vrijwilligers zijn bijvoorbeeld gewend om vooral oplossingsgericht te
werken, maar leren nu juist meer te handelen vanuit de relatie. Ze leren goed te luisteren naar wat
een gezin nodig heeft en moeten hiervoor soms
zelf even een stapje terug doen.

“We hebben nu al een tijd contact met elkaar
en door de corona crisis zijn we voorzichtiger
in het fysieke contact. Leuk is dat het gezin
heel zorgzaam en voorzichtig met ons is. Zij
kopen soms boodschappen voor ons en koken.
Wij bieden hen een luisterend oor en helpen
met allerlei zaken”

“Ik vind het heel verrijkend voor mijn leven en
van mijn gezin om samen op te lopen met een
ander gezin. We leren van elkaar en delen lief
en leed met elkaar. Ik help met allerlei praktische zaken en heb een luisterend oor. Het gezin vertelt mij over hun cultuur en gewoonten
en daar leer ik weer veel van. Bijvoorbeeld de
grote gastvrijheid die mij wordt getoond.”

“Ons contact is gelijkwaardig, maar onze levens zijn totaal anders”.

“Samen Oplopen betekent iemand heel laagdrempelig kunnen helpen, op veel verschillende manieren”

De vrijwilligers geven aan dat het contact met de
gezinnen hun leven verrijkt, doordat ze een inkijk
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Goede match
Bij het maken van de koppeling kijkt onze methodiek goed naar welke vrijwilliger bij welk gezin
past. Wat kan en wil de vrijwilliger, wat heeft het
gezin nodig? Naast het meelopen in gezinnen,
zijn er in de afgelopen jaren 638 vrijwilligers betrokken geweest voor losse taken (zoals hulp bij
feesten en bijeenkomsten, een gezin ergens naar
toe brengen, klussen in huis). Door de coronacrisis was dit aantal in 2020 maar 32, wat aanzienlijk lager is dan andere jaren.
Ondersteuning van de vrijwilligers
De professionele coördinatoren van Samen
Oplopen begeleiden de vrijwilligers individueel.
Hoe vaak zij met elkaar afstemmen hangt af van
waar de vrijwilliger behoefte aan heeft en van
de zwaarte van de problemen in het gezin. Dit
varieert van minimaal één keer per kwartaal tot
een paar keer per week. Vrijwilligers voelen zich
gesteund. Zij kunnen met al hun vragen terecht
en worden ontzorgd, mochten problemen in een
gezin zich teveel opstapelen of de last te zwaar
worden.
Alle nieuwe vrijwilligers van Samen Oplopen
volgen een ‘starttraining’ (6 uur in totaal). Daarnaast worden jaarlijks themabijeenkomsten en
intervisiemomenten georganiseerd, zodat vrijwilligers met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.
Vanwege de coronamaatregelen werden de trainingen en bijeenkomsten dit jaar voor het eerst
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online aangeboden. Wij willen dit meer gaan
inzetten, ook ná de corona-crisis. Training en begeleiding van de vrijwilligers zijn dan niet meer
plaatsgebonden, wat reistijd scheelt en de drempel om deel te nemen lager maakt. Verschillende
regio’s kunnen tegelijk deelnemen en makkelijker
met én van elkaar leren.
Vrijwilliger in Coronatijd
De eerste lockdown in Maart zorgde voor een extra toestroom van aanmeldingen van vrijwilligers.
Deze nieuwe vrijwilligers zaten toen bijvoorbeeld
thuis zonder werk of wilden wat betekenen voor
de maatschappij in deze bijzondere tijd. Tegelijkertijd zorgden de angst voor het virus en de maatregelen ervoor dat een deel van de reeds actieve
vrijwilligers minder geneigd was om te starten bij
een nieuw gezin. Tijdens de tweede lockdown was
het vinden van nieuwe vrijwilligers lastiger.

"We dachten dat de vrijwilliger ons
ging helpen met zoals fiets aanvraag
of post lezen. Dat is zeker gebeurd.
Maar de vrijwilliger heeft ons met veel
meer geholpen: met post en school, de
Nederlandse taal, belasting en sport en
tekenles voor de kinderen."
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Leeftijd vrijwilligers
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100%

met het brengen van gezelligheidin ons gezin

92%

ik wil dat de vrijwilliger een vriend/of vriendinvoor mij/ons is

85%

met de post, papieren en administratie

83%

met de Nederlandse taal

77%

met het leggen van contactenmet andere mensen

75%

leuke dingen doen met het gezin

75%

in het contact met instanties

69%

met de opvoeding van de kinderen

58%

met de financiën

50%

in het contact met de school/opvangvan de kinderen

40%

met het op orde brengen van het huishouden

27%
0%
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20%

40%
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Percentages wat
vrijwilligers deden
in gezinnen (als antwoord op de vraag
in de evaluatie: de
vrijwilliger heeft mij
geholpen met)

100%
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4.

Doelgroep van Samen Oplopen
Gezinnen en jongeren

Onze methodiek is bedoeld voor gezinnen die
meerdere en complexe problemen tegelijkertijd
hebben, waardoor veel stress in het gezin aanwezig is. Naast gezinnen begeleiden we ook jongeren (tot +/- 23 jaar). Het gaat om gezinnen en jon-

108x
Samen Oplopen
als enige hulp

187

Gezinnen
met veel
zorgen en
problemen

24x

Samen oplopen +
afschalen
formele zorg

58%

1

40x

Samen Oplopen
parallel met
formele zorg

3

2

2. Er was geen formele
hulpverlening meer nodig
was door de inzet van
Samen Oplopen.

laagcomplex, middencomplex en hoogcomplex
problematiek. De percentages van het aantal
gezinnen in deze 3 categorieën zijn slechts ter
indicatie: een gezin kan van de ene categorie naar
een andere categorie gaan, en weer terug.

12x

Samen oplopen
betrekt formele
zorg

21%

13%

Samen Oplopen
kan volledig
ontzien
1. Samen Oplopen
was de enige hulp
die aanwezig was.
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geren die moeilijk alleen uit de negatieve spiraal
komen en waar zorgen om zijn ontstaan.
De mate van begeleiding die wij geven hangt
samen met de zwaarte van de problemen in een
gezin. Wij maken hierbij onderscheid tussen

71%

3. Samen Oplopen liep
parallel met hulpverlening:
waardoor hulpverlening
minder intensief nodig is
of efficiënter werkt.

3x
Samen Oplopen
draagt zorg
over

6%

2%

4

5

4. Samen Oplopen heeft
formele hulpverlening
ingeschakeld en bleef
ook zelf betrokken.

5. Samen Oplopen heeft
formele hulpverlening
ingeschakeld en stopt.
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Doorverwijzing
De gezinnen en jongeren die bij ons instromen
worden doorverwezen vanuit onze samenwerkingspartners: bijvoorbeeld het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), Integratieroute, Vluchtelingenwerk, verloskundigen, Sociaal Team (ST) en
de buurtcentra.

49%
2%
4%
7%

Kenmerken van de gezinnen en jongeren
In 2020 waren er nog 100 gezinnen die al begeleiding kregen. Er stoomden 87 nieuwe gezinnen in
en 64 gezinnen stroomden uit doordat ze zonder
begeleiding van de coördinator verder konden. De
vrijwilligers bleven bijna altijd betrokken, maar nu
als vriendschappelijk contact.

Aantal ouders, kinderen en jongeren die hulp kregen in 2020.

22%
16%

Wijkteam / CJG / Sociaal team 90

49%

Vluchtelingen werk 30

16%

Verloskundige 12

7%

Consultatiebureau/GGD 7

4%

Zelf aangemeld 4

2%

Overig 41

87

Instroom nieuwe
gezinnen die hulp
nodig hebben

100

Bestaande
koppelingen:
vrijwilliger - gezin

246

Samenwonende of
getrouwde ouders

187
Koppelingen
begeleid
in 2020.

54

Alleenstaande
ouders

22%

64
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Zelfstandige
Jongeren (18-24)

Uitstroom gezinnen die
zelfstandig verder kunnen
na 2020.

380

Kinderen in gekoppelde
gezinnen

29%

Stress factoren gezinnen n = 187

10

Alleenstaande ouders

77%

82%

Gezinnen in minimumsituatie (130% van bijstand)

Onvoldoende steun uit
een eigen sociale netwerk
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4 - 12 Jaar

43%

18 - 24 Jaar

Ongeboren 8%
0 - 1 Jaar 6%

Leeftijd kinderen in gezinnen n = 380

5%
0 - 1 Jaar

1 - 4 Jaar 23%
4 - 12 Jaar 43%

6%

23%
8%

Ongeboren

12 - 18 Jaar 16%
18 - 24 Jaar 5%

16%

Aantallen
In 2020 begeleidden wij in totaal 187 gezinnen
en jongeren. In 2019 waren dat er 196. Er is voor
het eerst in 2020 een lichte afname van groei te
zien vergeleken met voorgaande jaren. Dit heeft
te maken met de angst voor corona bij gezinnen
en dat we niet makkelijk nieuwe gezinnen kunnen
bezoeken door de maatregelen. Voor een gezin
waarbij de begeleiding nog helemaal moet starten is videobellen niet ideaal.

12 - 18 Jaar

1 - 4 Jaar

Gezinnen hebben
allerlei culturele
achtergronden. Veel
gezinnen zijn recent
gevlucht.

Er zijn verschillende aanvliegroutes mogelijk als
wij een gezin begeleiden:
» preventief (enige hulp)
» in samenwerking met formele zorg (parallel)
» overnemen van formele zorg (afschalen).
» extra inzetten van formele zorg, omdat het traject gedurende de begeleiding te zwaar wordt
(opschalen)
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5.

Netwerk van het gezin vergroten
Hulp bij het opbouwen van een sociaal
netwerk

Eén van onze concrete doelen is zorgen dat het
gezin kan terugvallen op mensen in de eigen omgeving. Een stevig netwerk zorgt er immers voor
dat een gezin sneller en beter op eigen benen kan
staan en draagt bij aan het geluk van het gezin.
De vrijwilligers spelen een belangrijke rol hierin
en wij trainen ze hier gericht op. Zij gaan met het
gezin mee naar activiteiten in de buurt en helpen
bijvoorbeeld bij het kennis maken met de buren.
We zien dat veel vrijwilligers hun eigen netwerk
verbinden aan het gezin, door bijvoorbeeld het gezin op een verjaardag uit te nodigen of hun vrienden te vragen bij specifieke hulp voor het gezin.

het zomerfeest en andere Samen Oplopen-activiteiten niet doorgaan. In plaats hiervan kregen de
gezinnen tijdens de meivakantie en de zomervakantie vakantietasjes, waarin verrassingen voor
de kinderen zaten om zich mee bezig te houden
tijdens de vakantie. Verder verscheen er tijdens
de corona-periode iedere week een inspiratiebrief
https://samen-oplopen.nl/nieuws/coronatijd-informatie/
voor zowel de vrijwilligers als de gezinnen, met
daarin allerlei praktische tips om toch zoveel mogelijk te ondernemen in de omgeving.

“We zijn blij dat de kinderen naar
school gaan en er geen oorlog is.
Maar we voelen ons wel erg alleen.
We hebben geen familie in Nederland”

De weg vinden naar instanties
Onderdeel van een goed netwerk opbouwen is
ook de weg weten naar de juiste instanties. Wij
ondersteunen de gezinnen hierbij. We nemen deel
aan verschillende netwerkoverleggen op zowel
regionaal als landelijk niveau en weten hierdoor
goed welke instanties er zijn in een regio en
welke nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.
Activiteiten tijdens coronatijd
In een aantal gemeenten organiseren we ieder
jaar een zomerfeest, waar alle gezinnen en betrokkenen van Samen Oplopen elkaar ontmoeten.
Vanwege de coronamaatregelen konden dit jaar
12
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6.

Impactverhaal: Meyra

Met de casus in dit hoofdstuk laten we zien wat
onze werkwijze is en welke impact Samen Oplopen maakt. We geven ook een schatting van de
kostenbesparing door onze inzet.
De situatie van het gezin
Meyra is een Turkse vrouw van 36 jaar oud. Ze is
dol op haar twee kinderen: het 9-jarige meisje Elif
en de 5-jarige jongen Mehmet. Meyra heeft een
problematische scheiding achter de rug en zowel
zijzelf als haar kinderen hebben hier veel last van.
Meyra heeft weinig mensen om haar heen die
haar kunnen helpen. Haar schoonfamilie woont
in de buurt, maar hier heeft zij een slechte band
mee. Meyra spreekt slecht Nederlands en kan
hierdoor moeilijk aansluiting vinden.
De scheiding en de zorg voor de kinderen drukken
zwaar op Meyra en ze komt psychisch steeds
meer in de problemen. De situatie escaleert en als
dieptepunt bedreigt Meyra een familielid met een
mes. Meyra wordt opgenomen op een psychiatrische afdeling en de kinderen gaan tijdelijk bij haar
schoonzus wonen. Meyra verblijft 2 maanden in
de GGZ-instelling en krijgt de diagnose schizofrenie. Er zijn echter twijfels over deze uitslag,
omdat de test minder betrouwbaar is vanwege de
slechte beheersing van de Nederlandse taal.
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de namen zijn gefingeerd.
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Samen Oplopen wordt ingeschakeld
Als Meyra na de opname weer naar huis mag,
krijgt ze begeleiding vanuit de GGZ en een opvoedondersteuningstraject van Sovee. Het wijkteam
schakelt op dat moment ook Samen Oplopen in,
in dit geval coördinator Astrid. Astrid is een HBO
geschoold maatschappelijk werker en heeft veel
werkervaring en affiniteit met mensen uit verschillende culturele achtergronden. Samen met Sovee
en de wijkteammedewerker brengt Astrid een bezoek aan Meyra thuis om zo samen de benodigde
zorg af te stemmen. Het valt meteen op hoe rommelig en vies het in huis is op dat moment.

de vrijwilliger. Met de formele zorg heeft zij dan
tweemaandelijks contact voor 1,5 uur.

Na dit gesprek plaatst Astrid een vacature voor
een vrijwilliger op de vacaturebank van indebuurt033 en vindt hierdoor de 72-jarige Cara.
Cara werkte vroeger als administratief medewerkster en wilt, nu ze met pensioen is, wat betekenen voor stadsgenoten. Door haar warme persoonlijkheid en levenservaring bouwt Cara snel
een goede band op met Meyra en haar kinderen.
Activiteiten tijdens coronatijd
De totale begeleiding van Samen Oplopen duurt
voor dit gezin anderhalf jaar. Astrid spreekt in het
begin wekelijks met het gezin, de hulpverleners
en de vrijwilliger (1,5 uur per week). Later in het
traject heeft Astrid iedere twee weken telefonisch
contact voor 15-20 minuten met het gezin en met
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Hieronder een overzicht van de activiteiten van Astrid en Cara voor dit gezin:

Astrid (coordinator)
Heeft overleg met wijkteam, de sociale dienst en met de GGZ.

Voert coachende gesprekken met Meyra. Hierbij maakt Astrid duidelijke
afspraken wat Meyra moet doen als het psychisch weer slechter met haar
gaat (om escalatie te voorkomen).
Heeft overleg met de zorginstantie die Meyra begeleidt bij het innemen van
de medicijnen.
Is plaatsvervangend waarnemer voor het gezin tijdens vakantie van de wijkteammedewerker.
Zoekt contact met de vader van het gezin en zorgt dat hij betrokken is bij zaken die met de kinderen te maken hebben.
Brengt Meyra in contact met een aantal wijkgroepen

Meldt Meyra aan bij ABC-scholen en voor taallessen bij moeder-en kindcentrum
Regelt diverse zomeractiviteiten voor het gezin (o.a zomerprogramma’s van
de gemeente).
Gaat met Meyra mee naar gesprekken met de GGZ
Is als een spin in het web voor Meyra: zij weet wat welke partij doet en verbindt dat aan elkaar.

Cara (vrijwilliger)
Hoort van Astrid wat de formele hulp doet voor dit gezin, zodat Cara dit niet
hoeft te doen. In overleg met Astrid, belt Cara zelf naar het wijkteam om af
te stemmen.
Praat met Meyra over het moederschap en opvoeding en hoe dit soort zaken in Nederland gaan. Helpt Meyra met het huishouden te organiseren. Zo
heeft Cara o.a een schoenenkast voor Meyra geregeld en hebben ze samen
de schoenen opgeruimd.
Hoort van Astrid wat de afspraken zijn voor medicijn-inname (dosering en inname tijd). Samen houden ze in de gaten of de medicatie goed wordt gebruikt.

Neemt Meyra mee naar vrouwengroepen in haar eigen netwerk. Het netwerk
van Meyra wordt hierdoor groter.
Gaat mee naar activiteiten die georganiseerd worden in de buurt. Ook gaat
Cara mee naar de informatiepunten in de wijk, als Meyra informatie nodig
heeft over bepaalde zaken.
Regelt dat Meyra vrijwilligerswerk kan doen bij moeder-en kindcentrum.
Wandelt met Meyra en de kinderen, zodat ze in beweging zijn en lekker buiten komen.
Gaat met Meyra mee naar de sociale dienst om opleiding vergoed te krijgen.
Is als een vriendin voor Meyra.

Deze activiteiten laten zien dat Samen Oplopen de brug vormt tussen de formele en informele zorg. In samenwerking met het wijkteam nemen wij geleidelijk aan de begeleiding vanuit de zware formele zorg over en kan er worden
afgeschaald.
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Hoe het nu gaat met het gezin
Het gaat goed met Meyra: ze is psychisch stabiel
en op zoek naar werk. Ze heeft een eigen sociaal
netwerk en is actief betrokken in de buurt. De kinderen wonen volledig bij hun moeder, maar vader
komt ze in het weekend regelmatig halen. Ze hebben met beide ouders goed contact. Meyra onderneemt leuke dingen met de kinderen en gaat
vaak met ze naar buiten of op pad. Er is meer rust
en minder stress in het gezin, waardoor de kinderen gelukkiger en gezonder opgroeien.
Dit hebben we voorkomen
Wij schatten in dat zonder de driehoek (wijkteam,
vrijwilliger en coördinator Samen Oplopen) het
volgende scenario realistisch was voor het gezin:
» inzet van een gezinsvoogd van Veilig Thuis
» een uithuisplaatsing van de kinderen
» crisisdienst van de GGZ moet opnieuw opkomen
» opnieuw opname van moeder in de GGZ
» opnieuw ambulante hulpverlening na opname
vanuit de GGZ
» ontstaan van gezondheidsproblemen bij moeder en kinderen door weinig beweging en naar
buiten gaan
Kostenplaatje en besparing door Samen
Oplopen
Hiernaast staan de geschatte kosten die zijn uitgespaard, nadat Samen Oplopen is ingezet. (Berekening via maatschappelijke prijslijst Movisie, 2016.)
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Casus moeder Meyra en haar kinderen
€ 160.000
Kosten uitkering

€ 140.000

€ 120.000

€12.000
€14.000

€145.350

Pleegzorgplaats
Inzet raad voor
de kinderbescherming

€3.500

€ 100.000

€ 80.000

Uithuisplaatsing kind

€80.000

€ 60.000
Sociale activering

€ 40.000

€ 20.000

€3.750
€4.000

Opname GGZ

€17.400
€2.700

€0

Extra uren wijkteam

€8.000

Psychiater
Deeltijdsbehandeling GGZ

Berekening kostenbesparing
sinds inzet Samen Oplopen

€2.300

x63

Kosten Samen Oplopen
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7.

Start Kansrijk
Speciaal voor kwetsbare (aanstaande)
moeders

In 2020 zijn we gestart met het project Start
Kansrijk. Dit project is specifiek gericht op het
begeleiden van kwetsbare zwangere vrouwen.
De naam van het project zegt genoeg: wij willen
dat ieder kind kansrijk kan starten, dus meteen
vanaf de zwangerschap. Onze vrijwilligers ondersteunen de vrouwen en hun gezin bij de zwangerschap, het geboorteproces en de ontwikkeling
van het kind gedurende de eerste 1000 dagen
van het leven van het kind. De vrijwilligers krijgen
begeleiding vanuit de Samen Oplopen methodiek:
een professionele coördinator ondersteunt en adviseert hen en stemt af met de verloskundigen en
lokale hulporganisatie. Ook op dit gebied en voor
deze doelgroep zorgen wij dus voor een goede
brug tussen de formele en informele zorg.

bijeenkomst kon echter niet doorgaan door de
coronamaatregelen. Bovendien bleek later dat
de groep zwangere vrouwen nauwelijks de (online) CP-groep bijeenkomsten volgden, terwijl de
moeders wel aangaven behoefte te hebben aan
het krijgen van informatie en het uitwisselen van
ervaringen. We zijn daarom zelf een online groep
gestart voor deze zwangeren. De bijeenkomsten
zijn afgestemd op de doelgroep, waarbij we rekening houden met taalgebruik en het tempo waarin
informatie wordt aangeboden. Ook stimuleren we
in de bijeenkomsten het uitwisselen van ervaringen. De coördinator heeft persoonlijk contact met
de moeders en zorgt bijvoorbeeld dat ze de ingeplande bijeenkomsten niet vergeten. Tijdens de
(online) bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken, die te maken hebben met

de zwangerschap of de bevalling. De aanstaande
moeders kunnen vragen stellen aan de Samen
Oplopen coördinator of aan de verloskundige, die
soms aansluit.
Zwangerengroep en moedergroep
De vrouwen uit de zwangerengroep van Start
Kansrijk gaan verder in de moedergroep, zodra ze
bevallen zijn. Aan hand van verschillende thema’s
krijgen de moeders informatie en wisselen zij
ervaringen met elkaar uit. In 2020 ging het alleen
om online bijeenkomsten, maar afhankelijk van
de coronamaatrdegelen kunnen dit ook fysieke
bijeenkomsten worden. De deelnemers uit de
zwangerengroep geven aan online prettig te vinden, omdat ze dan het huis niet meer uithoeven.

Opstart in corona-tijd
Start Kansrijk is 1 juni 2020 van start gegaan,
twee maanden later dan gepland vanwege de
corona-crisis. In eerste instantie stond een extra bijeenkomst ingepland van de Centering
Pregnancy groep (CP) van de verloskundigen,
speciaal voor de zwangere vrouwen die waren
aangemeld voor Start Kansrijk. Het doel was om
de vrouwen al vanaf vroeg in de zwangerschap
te stimuleren zoveel mogelijk naar de reguliere
bijeenkomsten van de CP-groep te gaan. De extra
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“Heel veel heeft mij geholpen: hulp
met de computer, hulp met contact
met school, samen praten leuke dingen
doen met mijn kinderen gratis spullen
regelen voor mij via de kringloopwinkel
en nog veel meer”
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Begeleiding door vrijwilligers
Naast de groepsbijeenkomsten krijgen de (aanstaande) moeders van Start Kansrijk begeleiding
van een vrijwilliger. Op dit moment hebben we
10 lopende koppelingen. 5 van hen volgen de bijeenkomsten van de zwangerengroep, de andere
5 doen dit niet. Daarnaast zijn er ook nog 2 moeders die wel de groepsbijeenkomsten van Start
Kansrijk volgen, maar niet de begeleiding van een
vrijwilliger wilden.
We hebben 8 zwangere vrouwen die graag begeleiding door een vrijwilliger willen, maar zich niet
prettig voelen bij bezoek aan huis en daarom de
corona-maatregelen afwachten. Zij krijgen op dit
moment wel al online ondersteuning. Daarnaast
waren 2 tienermoeders aangemeld, die vooral
behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen. Zij hadden zelf al voldoende ondersteuning
vanuit hun netwerk. Wij hebben deze moeders
daarom aan elkaar gekoppeld en bieden nu verder geen begeleiding aan hen. Mochten we in de
toekomst meer aanmeldingen van tienermoeders
krijgen, dan kunnen wij hier eventueel een aparte
groep voor vormen.
Voor de vrijwilligers en de gezinnen hebben we
een handboek gemaakt, met daarin allerlei informatie over zwangerschap, opgroeien en de doelgroep.
Bevindingen
De eerste reacties vanuit Start Kansrijk zijn positief. Moeders geven aan het leerzaam en nuttig
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te vinden. Er melden zich steeds meer nieuwe
vrijwilligers aan en professionals betrokken bij
deze doelgroep willen aansluiten. Op basis van
het eerste halfjaar formuleren we een aantal aandachtspunten:
» zorgen voor meer korte lijntjes met woningbouw, zodat jonge moeders makkelijker voorrang kunnen krijgen bij het vinden van een woning
» meer verbinding met kraamzorg. Zij kunnen in
de eerste week van het kind veel signaleren.
» betrokkenheid van de vaders, bijvoorbeeld door
het organiseren van een bijeenkomst waarbij
ook de vaders aanwezig zijn.

schillende kanten babyspullen: uit de kringloopwinkel, vanuit haar eigen netwerk en het netwerk
van de coördinator. Marianne komt wekelijks
bij Tara thuis en dan spreken zij samen over de
zwangerschap en zaken die daar bij horen. Er ontstaat snel een vertrouwensband: Tara stelt Marianne de vragen die zij normaal aan haar moeder
of zus zou vragen. Ze begint haar zwangerschap
te accepteren en er positief in te staan. Tara vindt
het ook fijn dat Marianne de regio goed kent en
haar wegwijs kan maken bij de verschillende
instanties. Tara is aangemeld bij de online zwangerengroep, wat zij eveneens waardeert. Ze voelt
zich niet meer alleen.

Casus
Tara is een Syrische vrouw van 36 jaar. Ze woont
sinds negen maanden in Nederland en is ongepland zwanger van haar eerste kindje. Ze woont
samen met haar partner, die ook uit Syrië komt
en al vier jaar in Nederland woont. Hun familie
woont in Syrië of Dubai en ze hebben weinig
steun of contacten in de omgeving. Tara heeft
een sterke persoonlijkheid, die veel dingen zelf
kan regelen en eigenlijk verder geen hulpverlening nodig heeft. Ze heeft wel behoefte aan
iemand bij wie ze haar verhalen en vragen kwijt
kan en die met haar meedenkt. De verloskundige
meldt haar bij Start Kansrijk aan.
Tara wordt aan de vrijwilliger Marianne gekoppeld, die meteen allerlei praktische zaken met
Tara gaat regelen. Marianne verzamelt vanuit verSamen Oplopen | De impact in 2020

8.

Impactmeting
Combinatie van levensgebieden en doelen

Ieder jaar volgen wij welk effect de begeleiding van
onze vrijwilligers en coördinatoren heeft op de gezinnen. Wij gebruiken hiervoor een meetinstrument dat samen is ontwikkeld met het lectoraat “Participatie, Zorg
en Ondersteuning” van de Hogeschool Utrecht. We
gaan uit van 9 levensgebieden waarop we de ontwikkeling van de gezinnen meten, in combinatie met het meten van 4 doelen die we willen behalen bij de gezinnen.
Een gezin vult drie keer dezelfde vragenlijst in: bij het
aanmeldingsgesprek, na een jaar en bij afronding van
de begeleiding. We stellen 35 vragen, verdeeld over
de 9 levensgebieden.
https://samen-oplopen.nl/wp-content/uploads/2021/04/
Impactmeting-Samen-Oplopen-2020.pdf
Ontwikkeling op de 9 levensgebieden
In voorgaande jaren zagen we bij de impactmeting dat
gezinnen op alle levensgebieden vooruit gingen. Dit
jaar is het gebied lichamelijke gezondheid als enige
iets achteruit gegaan. We vermoeden dat het vele binnen zitten door de maatregelen een negatieve invloed
heeft. Het levensgebied “zingeving” scoort hetzelfde bij
de begin- en eindmeting. De score hiervoor was bij de
nulmeting al hoog, dus hier was minder winst te behalen. Op alle andere levensgebieden zien we verbetering
bij de gezinnen. De getallen zijn zowel bij aanmelding
als bij de eindmeting iets hoger dan in 2019: de gezinnen starten dus hoger, maar eindigen ook hoger in
2020. Een vergelijkbare groei met voorgaande jaren.
18

Ontwikkeling op 9 levensgebieden van gezinnen 2020

Opvoeding / gezinswelzijn

3,7
3,9

Dagbesteding / werk

3,2
3,4

Zelfredzaam

3,5
3,6

Lichamelijke gezondheid

3,3
3,2

Zingeving

3,8
3,8

Psychisch welzijn

2,6
3,5

Sociaal functioneren

2,9
3,2

Financiën

2,3
3,1

Wonen

3,0
3,4

57%
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Situatie bij aanmelding

3,0

3,5

4,0

4,5

Evaluatie

"Het gaat heel goed, heel anders dan een jaar geleden. De kinderen doen het heel
goed op school. Ze voelen zich veel beter en gelukkiger. Geen bedplassen meer. Ze
zijn niet meer bang, ze zijn rustig. Ze voelen zich veilig en ze zijn veel positiever
naar elkaar toe."
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Meer geluk en minder armoede
Het grootste verschil maken we op twee levensgebieden:
» Psychisch welzijn: Bij aanmelding gaven gezinnen gevoelens van stress, moeheid, verdriet,
eenzaamheid, bang of boos zijn aan. Doordat de
vrijwilligers samen met de gezinnen problemen
op verschillende gebieden aanpakken, komen
de gezinnen beter in hun vel te zitten. We zijn
er trots op dat na onze begeleiding gezinnen
zich gelukkiger en minder gestresst voelen. We
geloven dat een positiever psychisch welzijn bijdraagt aan veel andere aspecten en uiteindelijk
leidt tot verbetering op alle levensgebieden.
» Financiën: Gezinnen geven hierbij aan of zij
genoeg geld te besteden hebben en of zij zelf
hun financiële administratie kunnen doen. Dit
levensgebied scoort laag bij de aanmelding, wat
betekent dat hulp nodig is. De vrijwilligers helpen
de gezinnen bij het ordenen van administratie
en zorgen dat de gezinnen op de juiste manier
aan financiële verplichtingen voldoen. We zorgen
er ook voor dat gezinnen gebruik maken van de
lokale instanties en minima-regelingen in de gemeente (bijvoorbeeld de voedselbank, fonds kinderhulp, jeugsport- en cultuurfonds). Na onze begeleiding geven de gezinnen aan zelfstandig hun
geldzaken te kunnen regelen en dat ze financieel
rond kunnen komen. Door verschillende studies
www.nji.nl/nl/Download-NJi/Opgroeien-enopvoeden-in-armoede.pdf weten we dat kinderen
opgroeien in armoede grote achterstanden op19

lopen, tot een achterstand in hersenontwikkeling
toe. We zijn er heel trots op dat onze aanpak de
gezinnen helpt om zich te ontworstelen aan deze
financieel minimumsituatie.

“Het gaat heel goed. De schulden zijn
allemaal bijna helemaal afgelost. Mijn
hoofd is nu veel rustiger, ik heb niet
meer zoveel stress en ik hoef niet meer
veel te huilen dat is voor mijn kinderen
ook fijn.”

Op alle impactdoelen groei
We zien in 2020 dat we, net als in het voorgaande
jaar, onze 4 doelen halen: kinderen en ouders ontwikkelen zich gezond, zijn gelukkiger, doen mee
in de samenleving en zijn zelfredzaam.

4 Doelen van Samen Oplopen
Gezonde sociale
lichamelijke ontwikkeling

3,6
3,7
3,7

+0,1

Voelen zich gelukkig

2,8
2,8
3,2

+0,4

Doen mee in de
samenleving, integreren

2,6
2,8
3,0

+0,4

Zijn zelfredzaam

2,9
3,0
3,3

+0,4

0,0

0,5

1,0

Situatie bij
aanmelding

1,5

2,0

2,5

3,0

Tussen evaluatie
na 1 jaar

3,5

4,0
Evaluatie
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Hogere scores bij aanmelding
Bij de impactmeting van 2020 viel het op dat de
scores bij de aanmelding van de gezinnen dit jaar
hoger liggen dan andere jaren.
De coronacrisis zorgde er voor dat we in 2020
nieuwe vrijwilligers kregen die we konden inzetten bij laag-complexe gezinnen. Zij zorgden dat
de taal van de kinderen en het welbevinden van
de ouders op orde bleef door regelmatig te bellen
in de eerste lockdown. Deze gezinnen scoorden
bij aanmelding hoger.
Ook zien we dat het aantal voormalig vluchtelingengezinnen in gemeenten is afgenomen. We zagen in andere jaren bij deze gezinnen dat zij veel
stress aangeven bij de aanmelding, omdat ze uit
een oorlogsgebied komen en een leven moeten
opbouwen in een onbekend land. De gezinnen
die wij in 2020 begeleidden wonen over het algemeen al wat langer in Nederland, in vergelijking
met de gezinnen van eerdere jaren. Bij de aanmelding zullen zij daarom hoger scoren.
Beoordeling van de vrijwilliger en
coördinator
We vragen de gezinnen bij het afronden van de
begeleiding een rapportcijfer te geven voor de
begeleiding. De coördinator krijgt gemiddeld een
9.6 en de vrijwilliger gemiddeld een 9.8. Wellicht geven deze cijfers nog wel het beste weer
welke impact wij maken voor gezinnen!
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9.

Samenwerking
Op landelijk niveau:

Samen staan we sterk
In 2020 hebben wij de krachten gebundeld met
4 andere vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kinderen en gezinnen met problemen:
Steunouder, Buurtgezinnen. Meeleefgezin en
Home-start. Samen vormen wij het Collectief
informele steun voor Kind en Gezin. Gezamenlijk
zorgen we ervoor dat alle kinderen, jongeren en
gezinnen in Nederland informele hulp kunnen krijgen, als zij dit nodig hebben. We zorgen er voor
dat gezinnen overeind blijven en kinderen thuis
kunnen (blijven) opgroeien.
Lees meer hierover op: https://samen-oplopen.nl/
een-collectief-met-als-doel-informele-steun-voorkind-en-gezin/
Verschillen
We hebben gemeenschappelijk met elkaar dat we
alle kinderen een goede toekomst willen geven en
hun gezinssituatie willen ondersteunen. De wijze
waarop we dit aanpakken verschilt per organisatie. Buurtgezinnen, Steunouder en Meeleefgezin
vangen een kind uit een gezin met veel stress
gastvrij op in hun eigen huis. Samen Oplopen en
Home-start bieden ondersteuning door dat een
vrijwilliger in het gezin komt en mee denkt en
doet. De doelgroep is verschillend: Home-start
steunt gezinnen met lichte opvoedproblemen en
Samen Oplopen steunt gezinnen met (complexe)
21

meervoudige problemen. Samen Oplopen werkt
bovendien met professionele coördinatoren, die
hun expertise inzetten bij het begeleiden van de
gezinnen.
Er zit ook verschil in wie de uitvoering van de zorg
oppakt: Buurtgezinnen en Home-start worden volledig uitgevoerd door landelijke organisaties die
zelf afspraken maken met de gemeente. Samen
Oplopen en Steunouder dragen de methodiek
over aan een lokale zorg-of welzijnsorganisatie,
waardoor de uitvoering lokaal is ingebed in bestaande netwerken.

Op lokaal Niveau:
Versterken van wat er al is
Samen Oplopen wordt uitgevoerd door lokale
organisaties. Hierdoor maken wij gebruik van het
bestaande aanbod in een gemeente en zijn we
meteen ingebed in het netwerk. De weg naar verschillende instanties en regelingen is al bekend.
Mocht er nog geen samenwerking met een bepaalde instantie zijn, dan zoeken we dit op.

Elkaar versterken
De 5 verschillende organisaties zorgen door
de inzet van informele zorg het voorkomen van
zwaardere (jeugd) zorg in het gezin en voor het
afschalen van formele zorg. In een gemeente
kunnen meerdere programma’s heel goed naast
elkaar draaien, juist omdat ze allemaal een verschillende doelgroep, insteek of aanpak hebben.
Doordat we elkaar programma’s goed kennen
kunnen we elkaar aanvullen, naar elkaar doorverwijzen en samenwerken. Een voorbeeld is onze
samenwerking met Steunouder in Delfzijl: in deze
gemeente hebben wij ons aanbod aan elkaar
gekoppeld. Samen bieden wij een breed aanbod
van informele hulp voor kinderen en gezinnen.
In 2021 hopen we deze vorm van samenwerking
ook in andere gemeenten meer op te zoeken.
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10.

Groei van Samen Oplopen

Samen Oplopen is de afgelopen jaren flink gegroeid. We zien een kleine knik in 2016: in dit jaar
kregen we minder financiering. In 2020 is er wederom een knik, veroorzaakt door de corona-crisis. We zijn ontzettend blij dat we steeds meer
kinderen en ouders in Nederland helpen om uit de
ellende en in een positieve spiraal te komen.

Groei in de afgelopen 10 jaar
Aantal (n)

600
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400
300
200
100
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 dec 2020

Tijd in jaren

Aantal begeleidde kinderen en jongeren
Totaal aantal koppelingen, begeleiding gedurende ± 2 jaar
Aantal begeleidde ouders
Begeleidde gezinnen
Aantal vrijwilligers per adres (kan ook een duo/gezin zijn)
Nieuwe instroom gezinnen
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11.

Signalen die we opvangen

Door onze jarenlange samenwerking met veel
verschillende partijen en doordat we actief zijn
in een groot aantal gemeenten, hebben we een
goed beeld van het sociaal domein in Nederland.
We willen dit jaarverslag afsluiten met een aantal observaties die we in de loop der tijd gedaan
hebben in dit domein. Wellicht is in de nabije toekomst actie nodig hierop.
Observaties in het sociaal domein:
» Door transformatie van de zorg organiseert elke
gemeente het sociaal domein verschillend. Dat
geeft een onoverzichtelijk lokaal aanbod op maat.
» We zien dat als zorg en welzijn in één organisatie bij elkaar zit, de kloof tussen 0e en 1e lijn
minder groot is dan wanneer dit apart georganiseerd is. Hier is op- en afschalen makkelijker.
» Gemeenten zijn geneigd slechts één of een
klein aantal informele zorginstanties tegelijk te
subsidiëren terwijl hun aanbod relatief goedkoop is. Dit is niet het geval bij de 2e lijns zorg:
meerdere organisaties bieden naast elkaar zorg,
ze vullen elkaar aan. Ook voor de 0e lijns zorg
zou dit goed zijn. De meeste van de informele
organisaties overlappen niet, maar vullen elkaar
juist aan. Wil men besparen in het sociale domein, dan zal er nóg meer naar de 1e en 0e afgeschaald moeten worden. Dit betekent dat een
gemeente moet kijken naar méér partijen in de
informele zorg, zodat uiteindelijk elke doelgroep
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laagdrempelig geholpen kan worden.
» We zien dat in gemeentes waar veel organisaties
naast elkaar bestaan samenwerken en verbinden
extra inspanning vraagt. Samen Oplopen draagt
daarom bewust de methodiek over aan een lokale
organisatie, die al is ingebed in de gemeente.
» We merken dat uitvoerende professionals(de
hulpverleners) in het sociaal domein veel werkdruk ervaren.
» Onze ervaring is dat hulpverleners het moeilijk
vinden een stukje van de zorg over te laten aan
vrijwilligers.
» Binnen innovatie moet men waken dat er niet
meer gepraat dan geëxperimenteerd wordt.
» Het verloop van accountmanagers binnen een
gemeente is groot. Daardoor worden gesprekken vaak opnieuw gevoerd.
Observaties daar waar Samen Oplopen al draait:
» Er ontstaan taalachterstanden bij de volwassen
en kinderen door de lockdown. Gezinnen spreken binnenshuis hun eigen taal.
» Corona zorgt voor meer stress in gezinnen. We
weten nog niet precies wat dit op de lange termijn gaat betekenen.
» Vrijwilligers blijven vaak, ook na afronden van
de koppeling, bij hun ‘eigen’ gezin betrokken.
» We moeten creatief blijven werven om voldoende en goede vrijwilligers te vinden. Klassiek
én moderne manieren zijn daarvoor van belang.

» We zien dat, in gemeenten waar Samen Oplopen al langer draait, gezinnen zich soms weer
opnieuw aanmelden. Het blijven kwetsbare gezinnen waar een nieuwe stressfactor het gezin
kan ontregelen. Bijvoorbeeld omdat de kinderen
puber zijn geworden, er een scheiding is of zich
nieuwe problemen voordoen. We zijn blij dat de
drempel om je wederom aan te melden bij Samen Oplopen laag is en dat we op tijd weer mee
kunnen gaan lopen. We kunnen zo escalatie van
problemen voorkomen.
» Gezinnen met een andere culturele achtergrond
zijn soms niet goed op de hoogte van corona en
de daarbij behorende maatregelen. We zetten
de informatie van Pharos in bij deze gezinnen,
in hun eigen taal.
» Er wordt nog steeds vaak dure geïndiceerde
hulp ingezet, soms ook voor veel uur, terwijl
sommige zaken echt door informele zorg opgepakt kan worden.
Tot slot
Samen Oplopen is dankbaar voor alle steun van
fondsen en financiers én de betrokken inzet van
al onze coordinatoren. Het meest trots zijn we
echter op onze vrijwilligers die zich zo belangeloos
inzetten. Én we zijn trots op die stoere ouders die
hulp durven aan nemen zodat hun gezin beter gaat
draaien en zij hun kinderen kansen bieden in onze
samenleving.
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12.

De koppeling
van Geesje
aan Hanadi

Als toetje delen wij het verhaal van de koppeling van
Hanadi en Geesje.
Hanadi had geen grote problemen. Er was weinig
begeleiding noodzakelijk door de coördinator van
Samen Oplopen. Ook in deze ‘lichte’ casus zijn er
flinke besparingen in de zorgkosten gerealiseerd.
Hanida komt uit Afghanistan en woont met haar man
en twee dochters in een flat. Ze is zwanger en heeft
zwangerschapsdiabetes. De post die ze ontvangt, begrijpt ze lang niet altijd. Het gezin heeft weinig geld te
besteden. Handida zou graag Nederlands leren zodat
ze haar kinderen kan helpen met hun schoolwerk. De
juf belt. Ze maakt zich zorgen en moeder miste een
afspraak. De juf wil hulpverlening inschakelen van het
Sociaal Team.

Overzicht kosten besparing sinds Samen Oplopen*

€ 40.000

€32.375
€ 30.000
€12.000

€ 20.000

Thuisbegeleiding /
ambulante hulp (150 uur)

€11.250

€ 10.000

Opvoedhulp CJG
10 x 1,5 uur

€7.500

€0

“Geesje is alles voor mij, ze is als mijn
zus, mijn moeder en mijn vriendin.”

Sociale dienst
1 jaar uitkering

Maatschappelijk werk
25 x 1 uur

€2.300

€1.625

Berekening kostenbesparing sinds
inzet Samen Oplopen

x14

Kosten Samen Oplopen

* berekeningen via maatschappelijke prijslijst Movisie, 2016
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De hulpverlening belt Samen Oplopen. Vrijwilliger
Geesje gaat regelmatig naar het gezin toe. Zij brengt
direct ontspanning. Hanida en Geesje verzamelen
babypullen, gaan samen naar de juf op school en de
gynaecoloog en regelen prikmateriaal voor Hanida’s
diabetes. Geesje leest en speelt met de kinderen. Ze
helpt de ouders met ingewikkelde brieven. Geesje helpt
vader met zoeken naar werk (met succes!).
“Geesje is alles voor mij,” zegt Hanida. “Ze is als mijn
zus, mijn moeder en mijn vriendin.”
Op de achtergrond kijkt Lea mee; zij is de coördinator
van Geesje en Hanida. Lea overlegt regelmatig met het
consultatiebureau, de verloskundige, de sociale dienst,
de begeleider van school over hoe het gaat.
Na twee jaar samen oplopen weet het gezin de weg
zelf te vinden en spreken Hanida en Geesje elkaar nog
maar af en toe. De kwaliteit van de relatie blijft onverminderd goed: er is een mooie vriendschap ontstaan.

Dit hielp Hanida op de rit:
» Preventieve lichte ondersteuning
» Geen hulpverlener
» Begeleiding door vrijwilliger en coördinator
Zoals te zien in de infographic zijn er in deze
casus totaal: € 32.375 uitgespaarde kosten.
Kosten Samen Oplopen per jaar: € 2.300
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Dit jaarverslag is tot stand gekomen met veel
vrijwillige inzet van onderstaande kanjers:
» Marjolein Koens (teksten)
» Karsten Bakker (infographics)
» Thomas Schreuder (vormgeving)
» Henk Groeneveld (de meeste foto’s).
N.B. deze foto’s zijn gemaakt vóór de Coronacrisis

Stichting Samen Oplopen kon haar diensten
verlenen door subsidies uit de diverse
gemeenten en donaties van :
» Het Oranje Fonds
» Het Kansfonds
» Het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist
(SOZW)
» De Van Tellingen-Pul Stichting
» ZonMw
» Rotary Op Seijst
» Lions Zeist
» Kerken en particulieren

Stichting Samen Oplopen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
www.samen-oplopen.nl

