
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

2019 
 

www.samen-oplopen.nl 

 



1 
 

 

 Jaarverslag Samen Oplopen 2019 

 

Inhoud 
1. Inleiding ........................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Stichting Samen Oplopen ............................................................................................................................................ 3 

1.2 De twee ‘poten’ van Stichting Samen Oplopen ............................................................................................................ 3 

1.3 Activiteiten in 2019 ....................................................................................................................................................... 3 

1.4 Lokale jaarverslagen Midden-Nederland ..................................................................................................................... 4 

2. Wat doet Samen Oplopen? ............................................................................................................................................. 5 

2.1 Waarom Samen Oplopen? .......................................................................................................................................... 5 

2.2 Formele en informele hulp samen ............................................................................................................................... 5 

2.4 Doelgroep: gezinnen en jongeren met veel stress en problemen ................................................................................ 5 

2.5 Vrijwilligers als gezinsondersteuners, generalistisch, hartelijk, bevlogen .................................................................... 5 

2.6 Begeleiding .................................................................................................................................................................. 6 

2.7 In de praktijk ................................................................................................................................................................ 6 

3. Landelijk aantal koppelingen – gezinnen en vrijwilligers ............................................................................................ 7 

3.1 Begeleiding gezinnen en jongeren ........................................................................................................................... 7 

3.2 Registraties koppelingen en omstandigheden gezinnen 2019 ..................................................................................... 7 

3.2.1 Aantal koppelingen ................................................................................................................................................ 7 

3.2.2 Etnische achtergrond gezinnen ............................................................................................................................. 8 

3.2.3 Leeftijd kinderen .................................................................................................................................................... 8 

3.2.4 Burgerlijke staat .................................................................................................................................................... 8 

3.2.5 Situatie ouders / jongere ....................................................................................................................................... 8 

3.2.6 Vrijwilligers ............................................................................................................................................................ 9 

3.2.7 Doorverwijzende instantie ..................................................................................................................................... 9 

3.2.8 Samenwerking formele en informele zorg ............................................................................................................. 9 

3.2.9 Netwerken ........................................................................................................................................................... 10 

3.2.10 Zwaarte problematiek koppelingen ................................................................................................................... 10 

3.2.11 Sociaal netwerk gezinnen en jongeren ............................................................................................................. 11 

3.2.12 ‘Community’ ...................................................................................................................................................... 11 

3.2.13 Zomerfeest 2019 ............................................................................................................................................... 12 

3.3 Vrijwilligers ................................................................................................................................................................. 13 

3.3.1 Type vrijwilliger .................................................................................................................................................... 13 

3.3.2. Verbinding in de samenleving van de hoogste en laagste sociale klasse .......................................................... 13 

3.3.3 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers.............................................................................................................. 13 

3.3.4 Symposium voor vrijwilligers ............................................................................................................................... 14 

3.3.5 Ondersteuning van de vrijwilligers door de coördinatoren ................................................................................... 14 

3.4 Aantal medewerkers, gezinnen en vrijwilligers .......................................................................................................... 14 

3.5 Afschalen zorg - onderzoek ....................................................................................................................................... 16 



2 
 

3.5.1. pilot met CJG Zeist ............................................................................................................................................. 16 

3.5.2 Landelijk onderzoek met 3 informele gezinsprojecten en de CHE ...................................................................... 16 

4. Afronding en conclusie pilot ‘’Vluchtelingen’ (2017-2019) ........................................................................................ 17 

4.1 Aanleiding project ...................................................................................................................................................... 17 

4.2 Ontwikkelingen in 2017-2019..................................................................................................................................... 17 

4.2.1 Problematiek ....................................................................................................................................................... 17 

4.2.2 Extra huisbezoeken en Intensievere begeleiding vrijwilligers .............................................................................. 18 

4.3 Wat ging goed (successen)? ..................................................................................................................................... 18 

4.4 Wat ging niet goed (lessen) ....................................................................................................................................... 19 

4.5 Samenvattend............................................................................................................................................................ 19 

5. Monitoren van impact ................................................................................................................................................... 21 

5.1   0- en 2- meting op 9 levensgebieden ....................................................................................................................... 21 

5.1.2   Interpretatie meting 9 levensgebieden .............................................................................................................. 22 

5.2.3   Eruit gelicht, opvallende scores: ........................................................................................................................ 23 

5.3  0- en 2- meting op de 4 hogere doelen van Samen Oplopen (de impact) ................................................................ 23 

5.3.2   Interpretatie meting van de 4 impactdoelen Samen Oplopen............................................................................ 24 

5.3.3   Conclusie impactmetingen ................................................................................................................................ 25 

6. Nieuw kantoor, nieuwe website en nieuw logo........................................................................................................... 26 

6.1 Nieuw kantoor binnen een samenwerkingsverband .................................................................................................. 26 

6.2 Nieuwe huisstijl .......................................................................................................................................................... 27 

7. Groei ............................................................................................................................................................................... 28 

7.1 Groeiprogramma van het Oranje Fonds .................................................................................................................... 28 

7.1.1 Onderwerpen en partners ................................................................................................................................... 28 

7.2 Samen Oplopen als brug tussen de formele en informele zorg ................................................................................. 29 

7.3 Regiovertegenwoordigers .......................................................................................................................................... 29 

7.4 Samen Oplopen Amersfoort ...................................................................................................................................... 29 

8. Bestuur en  governance ............................................................................................................................................... 31 

8.1 Wisseling van het bestuur .......................................................................................................................................... 31 

8.2 governance ................................................................................................................................................................ 32 

8.2.1 ANBI en doelstelling ............................................................................................................................................ 32 

8.2.2 Organogram stichting Samen Oplopen 2019 ...................................................................................................... 33 

8.2.3 Comité van Advies en bestuur ............................................................................................................................ 33 

8.2.4 Directeur, intern en extern verantwoordelijke senior-medewerker ...................................................................... 33 

8.2.5 Boekhouding en controle .................................................................................................................................... 34 

8.2.6 Zelforanisatie en vierogen controle ..................................................................................................................... 34 

8.2.6 aandachtspunten voor 2020 ................................................................................................................................ 34 

9. Collectief ‘Informele steun aan kind en gezin’ en onderzoek .................................................................................... 36 

9.1 Collectief ‘informele steun voor kind en gezin’ ........................................................................................................... 36 

9.2 Onderzoek ................................................................................................................................................................. 36 

10. Inkomsten en uitgaven ............................................................................................................................................... 37 

 



3 
 

1. Inleiding 
 

Samen Oplopen wil de omgeving van een kind, dat opgroeit in een gezin met veel stress, normaliseren en 
biedt een vriendschappelijk contact door de inzet van een vrijwilliger die brede hulp biedt. Want nabijheid 
vinden mensen fijner dan (alleen maar) professioneel contact. Onze ervaring is dat er genoeg gezonde 
stevige burgers zijn die zich vrijwillig willen inzetten voor een ander.  

Onze vrijwilligers en gezinnen worden begeleid door coordinatoren met een achtergrond in de sociale 
hulpverlening. Samen Oplopen vermindert zware hulpverlening, en blijkt in verschillende metingen effectief. 

Wij rusten niet tot verschillende mensen in de samenleving elkaar helpen en kinderen zich gezond kunnen 
ontwikkelen. Daarom organiseren wij Samen Oplopen. 

 
1.1 Stichting Samen Oplopen 

De stichting Samen Oplopen is opgericht in januari 2011. Samen Oplopen helpt en steunt gezinnen of 
jongeren met veel zorgen, op een breed vlak. Toegewijde vrijwilligers komen in de gezinnen en worden 
begeleid door een coördinator met een hulpverlenersachtergrond. Hoe, dat leest u in het kort in Hoofdstuk 
2 of op onze website www.samen-oplopen.nl. 

 

1.2 De twee ‘poten’ van Stichting Samen Oplopen 
Stichting Samen Oplopen heeft 2 uitvoerende taken: 

1. Ze is als stichting zelf uitvoerder van de locatie Zeist. Dit was de eerste locatie en de 4 coördinatoren, 
de stichtingsondersteuner en directeur voor Zeist (14 uur) zijn daar in dienst. Het gaat om btw 
vrijgesteld werk (zorg en welzijn). HR, boekhouding, salarisadministratie, ICT en communicatie 
worden ingehuurd.  

2. Ze is bezig de methodiek van Samen Oplopen op andere locaties uit te rollen (startpakket leveren, 
trainingen verzorgen en begeleiden nieuwe coördinator). De directeur is degene die hier 
verantwoordelijk voor is (26 uur). Tevens wordt er ondersteuning ingehuurd, o.a. enkele 
zelfstandigen (een deel van de communicatie, boekhouding, HR, ICT en regiovertegenwoordigers). 

 
De stichting werkt daarom met 2 begrotingen en 2 inhoudelijke verantwoordingen: 1 voor Zeist en 1 voor de 
landelijke activiteiten (uitrol). Dit is de inhoudelijke verantwoording van pijler 2: de landelijke activiteiten van 
de stichting. 
 

1.3 Activiteiten in 2019 

Bepalend voor onze landelijke werkzaamheden in 2019 waren de volgende punten: 
- Wat doet Samen Oplopen? 
- Landelijk aantal koppelingen en vrijwilligers (midden-Nederland). 
- Laatste jaar van de pilot ‘’Vluchtelingen’ in Zeist, gesubsidieerd door SOZW, het Oranje Fonds en 

VSBfonds en de gemeente Zeist.  
- Doorontwikkeling impactmeting. 
- Nieuw kantoor, website en Logo. 
- Mee doen met het Groeiprogramma van het oranje Fonds, met o.a. de start van ‘Samen Oplopen 

Amersfoort’ met subsidie van het Toekomstfonds van de gemeente Amersfoort en verkennende 
gesprekken in gemeenten over het gebruiken van de methodiek ‘Samen Oplopen’ in Brabant, Noord- 
Midden- en Oost-Nederland. 

- Governance. Bestuur, Bestuursbesluiten, wisseling van 3 bestuursleden, verantwoordelijkheden en 
taken. 

- Professionalisering van de organisatie ‘Samen Oplopen’ 
- Vorming van het Collectief ‘Informele steun aan kind en gezin’.  
- Aanvragen van nieuw onderzoek met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). 

http://www.samen-oplopen.nl/
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In dit landelijk jaarverslag 2019 gaan we in op deze ontwikkelingen.  
 
Samen Oplopen heeft de ANBI status van de belastingdienst en publiceert in het ANBI-portaal. Het financiële 
jaaroverzicht (kosten en batenoverzicht, balans, toelichting) is apart opvraagbaar. 
 

1.4 Lokale jaarverslagen Midden-Nederland 

Het jaarverslag Samen Oplopen Zeist 2019 is opvraagbaar bij stichting Samen Oplopen, het jaarverslag van 
Samen Oplopen de Bilt 2019 bij uitvoerder ‘MENS de Bilt’  en het jaarverslag Samen Oplopen 
Amersfoort2019  bij uitvoerder ‘Present Amersfoort’.  Ook zijn ze te vinden op de website van Samen 
Oplopen: https://samen-oplopen.nl/ 
 
Lokale websites: 
Stichting Samen Oplopen, tevens uitvoerder van Zeist: https://samen-oplopen.nl/locatie/zeist/   
Stichting MENS De Bilt: https://www.mensdebilt.nl/team-welzijn/samen-oplopen---steun-voor-gezinnen 
Stichting Present Amersfoort: https://stichtingpresent.nl/amersfoort/2019/02/01/project-samen-oplopen/  
 
 
 
  

  

https://samen-oplopen.nl/
https://samen-oplopen.nl/locatie/zeist/
https://www.mensdebilt.nl/team-welzijn/samen-oplopen---steun-voor-gezinnen
https://stichtingpresent.nl/amersfoort/2019/02/01/project-samen-oplopen/
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2. Wat doet Samen Oplopen? 
 

Samen Oplopen helpt gezinnen en jongeren tot 24 jaar met meerdere problemen tegelijk. Hierbij sluiten we 
aan bij de doelgroep van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) / de jeugdtak van Sociale (Wijk)teams (ST). De 
begeleiding vindt plaats door een mede-inwoner van de gemeente samen met een professionele 
coördinator.  
 

2.1 Waarom Samen Oplopen? 

Bij veel gezinnen, waar multi problematiek speelt, wordt professionele hulpverlening ingezet, terwijl dat 
vaak niet is wat ouders en/of jongeren willen. De complexiteit van de problematiek maakt het echter te 
zwaar om in deze gezinnen zo maar een vrijwilliger in te zetten. Daarnaast zien we dat de huidige zorg voor 
gezinnen met veel-problemen-tegelijk duur is. Het kan ook anders. 
 

2.2 Formele en informele hulp samen 

Samen Oplopen zorgt dat de problematiek af neemt in gezinnen, dat gezinnen met veel stress gelukkiger 
worden én dat de kosten voor de jeugdzorg afnemen. Dit doen we door een mede-burger, een vrijwillige 
gezinsondersteuner, te koppelen aan het gezin. Samen met een betrokken coördinator die hulpverlener is. 
De coördinator kan zelf, zo nodig, kortdurend hulp verlenen in het gezin of nauw samenwerken met de 
hulpverlening. De coördinator begeleidt de vrijwilliger, haalt te zware problemen van zijn of haar schouders 
én begeleidt zo nodig het gezin. 
 
2.3 Tevreden gezinnen, minder dure zorg en een gezonde ontwikkeling van kinderen 
Gezinnen met veel stress geven aan dat datgene waar ze écht behoefte aan hebben iemand is die naast hen 
staat en op een vriendschappelijke manier een tijdje met hen oploopt. Die met van alles mee doet en denkt.  
In de praktijk zien we vaak ook dat het gezin van de vrijwilliger mee doet in het contact met het gezin dat 
steun krijgt. 
Hierdoor voorkomen we zware zorg of kan de hulpverlening af schalen. Maar het belangrijkst is: hierdoor 
groeien kinderen in hun eigen gezin gezond op. 

Samen Oplopen helpt de zorg te transformeren door informele en formele zorg te combineren in één 
aanpak. 

 

 

2.4 Doelgroep: gezinnen en jongeren met veel stress en problemen 

Samen Oplopen  is er voor ouders en voor kinderen van 0 tot +/- 23 jaar. Het gaat om gezinnen of jongeren 
die moeilijk alleen uit de negatieve spiraal komen en waar zorgen om zijn ontstaan. Denk aan: gezinnen met 
opvoedtekorten, in een minimumsituatie, met financiële problemen, nieuwkomers (vluchtelingen met een 
status), alleenstaande ouders, gezinnen of jongeren met een klein sociaal netwerk. Maar ook gezinnen waar 
sprake is van scheiding, eenzaamheid, een beperking of bijvoorbeeld een depressie. 
 

2.5 Vrijwilligers als gezinsondersteuners, generalistisch, hartelijk, bevlogen 

Samen Oplopen gelooft dat, als je een gezin écht wilt laten opknappen, je aan alle factoren moet werken die 
de gezinsleden  stress opleveren. Daarbij moet je aansluiten op de leefwereld van het gezin. Krachtige mede-
burgers denken en doen mee ín het gezin. Met alles wat maar nodig is. Generalistisch dus. Ook buiten 
kantooruren. Het zijn wijze, hartelijke en toegewijde mensen, die hun leven goed in balans hebben. 
 
 

Onze vrijwilliger komt één keer in de week en helpt ons met allerlei dingen. Het is heel gezellig als zij er is. Zij 
oefent geen druk uit maar denkt gewoon mee en helpt ons ruimte in ons hoofd en huis te creëren. De humor 
en warmte die zij iedere keer meebrengt is heel waardevol voor ons. Ik kan altijd en met elke vraag bij Sanne 

terecht. 
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2.6 Begeleiding 
We rusten de vrijwilliger toe door coaching op maat, starttrainingen, themabijeenkomsten en intervisie.  
De coördinator en vrijwilliger en het gezin hebben zeer regelmatig contact.  
 

2.7 In de praktijk 

Onderzoek wees uit dat gezinnen op elk leefgebied verbeteren. In het hoofdstuk impactmeting leest u er 
meer over. Twee voorbeelden uit de praktijk:   

• In dit filmpje vertellen de oprichtster en een ondersteunde moeder wat Samen Oplopen doet. 

• In dit filmpje legt de formele zorg uit hoe Samen Oplopen en de samenwerking met Samen Oplopen 
werkt. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RhPlA_Hi6zc
https://www.youtube.com/watch?v=MRDTFnqYuoI&t=32s
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3. Landelijk aantal koppelingen – gezinnen en vrijwilligers 
 

3.1 Begeleiding gezinnen en jongeren 

 
De begeleiding van gezinnen en jongeren doen we in nauw overleg met de gemeente waar we actief zijn. 
Ontwikkelingen in de toestroom van gezinnen via een sociaal (wijk)team of vluchtelingenwerk (de 
nieuwkomers) en gemeentebeleid zijn daarmee ook relevant voor de ontwikkeling en werkzaamheden van 
Samen Oplopen.  
 
De gezinnen die instromen bij Samen Oplopen werden doorverwezen door onze partners: bijvoorbeeld het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Integratieroute, Vluchtelingenwerk, verloskundigen, Sociaal Team (ST) 
en de buurtcentra. Zie de registraties in H. 3.2 
 
Het gaat om gezinnen die veel problemen tegelijk hebben en dus veel stress ervaren.  
 
Situatie gezinnen – Blauw: totaal begeleidde gezinnen. Oranje: waarvan percentage bepaalde situatie 

 
31% betreft een 
alleenstaande moeder 

94% van de gezinnen bij 
Samen Oplopen leeft in een 
minimumsituatie 

83% heeft onvoldoende 
sociaal netwerk 

85% van de ouders is niet in 
Nederland geboren.  

 

 

3.2 Registraties koppelingen en omstandigheden gezinnen 2019 

In deze paragraaflaten we cijfermatig zien hoeveel koppelingen we in Midden-Nederland begeleidden, wat 
voor soort gezinnen we begeleidden, wie de doorverwijzers zijn en hoeveel vrijwilligers er mee deden in 
2019. 

Een uitsplitsing van de cijfers is te vinden in bijlage 2. 

3.2.1 Aantal koppelingen         

       

1. Actieve koppelingen 
op 1 januari 2019 

2. Nieuwe 
instroom 
koppelingen 
in 2019 

3. Nieuwe 
instroom, geen 
vrijwilliger 

4. Totaal aantal 
gezinnen/jongeren 
gezien in 2019 
(=1+2+3) 

5. Afgerond in 
2019 

Actieve 
koppelingen 

 
per 31-dec. 
2019            (= 
4-5)  

95 89 12 196 84 112  
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Gezinnen 

3.2.2 Etnische achtergrond gezinnen 
      

Land/regio van 
afkomst 

Amersfoort 
        

Syrië 63         

Eritrea 24         

Nederland 30         

Turkije 9         

Marokko 11         
Andere Europese 
landen  4   

    
  

Andere Afrikaanse 
landen  29   

    
  

Midden-Oosten 21         

Overig 5         
Totaal aantal gezinnen 
in begeleiding  196     

  
  

 
      

3.2.3 Leeftijd kinderen  
     

Leeftijd kinderen in de 
gezinnen 

0-1 jaar 1-4 jaar 4-12 jaar 13-19 jaar 19- +/- 24 jaar 

Totaal 
aantal 
kinder
en  

Totaal 39 127 181 57 22 426 

 
      

3.2.4 Burgerlijke staat 
      

Aantal gezinnen / 
jongeren  

Alleen-
staande 
ouder 

Samen-
wonende of 
getrouwde 
ouder 

Aantal ouders  

Jongeren - 18- 
+/- 24 jaar, 
(zonder ouders 
in begeleiding) 

  

Totaal 61 122 277 13   

Percentage (van 196) 31% 62%   7% 
  

 
      

3.2.5 Situatie ouders / jongere 
     

aantal 
alleenstaande 
ouders 

gezinnen in 
minimum-
situatie (130% 
van bijstand) 

onvoldoende steun 
uit een eigen 
sociaal netwerk 

   

Totaal 61 185 163    

Percentage (van 196) 31% 94% 83%    
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3.2.6 Vrijwilligers       

Soort vrijwilligers 
gekoppeld 
aan een gezin 
of jongere 

Voor losse 
(eenmalige) 
klussen 

Totaal aantal 
vrijwilligers die 
mee deden in dit 
jaar 

   

Totaal 
161 200 361    

 
      

3.2.7 Doorverwijzende instantie      

  
Wijkteam 
(CJG/Sociaal 
Team) 

Verloskundige 
Consultatiebureau 
/ GGD 

Vluchtelingen-
werk 

scholen overig 

Totaal 85 10 10 68 1 22 
 

      

3.2.8 Samenwerking formele en informele zorg 

In veel gezinnen zijn we preventief voor zorg (enige hulp), werken we 
samen met de formele zorg (parallel) of nemen zorg van hen over 
(afschalen). Soms vraagt Samen Oplopen formele zorg erbij als de zorg 
gaandeweg het traject te zwaar wordt. 
 
Hieronder ziet u de verdeling:     

Af- en opschalen Enige hulp: Parallel: Afschalen: 
Opschalen, SOL 
betrokken: 

Opschalen, SOL 
stopt: 

 

  

Samen 
Oplopen was 
de enige hulp 
die aanwezig 
was. 

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

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

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

Samen 
Oplopen heeft 
formele 
hulpverlening 
ingeschakeld 
en stopt. 

 
      

 
Bij aanvang Samen 
Oplopen 

61 107 28 0 0 
196 

Percentage 31% 55% 14% 0% 0%  
      

totaal 

Tijdens begeleiding SO 61 63 54 15 3  
Percentage 31% 32% 28% 8% 2% 196 

 
      

 
We werken samen met alle partners van het CJG en de sociale teams (AMW, JGZ, Thuisbegeleiding, 
ambulante hulpverlening, Veilig Thuis, verloskundigen, enz.). 
Maar ook met Sociaal Raadslieden, scholen, Sociale dienst, Inburgering, Vluchtelingenwerk, andere 
maatjesprojecten, bedrijven, voedselbanken, serviceclubs, buurtnetwerken, kerken, rode kruis, Altrecht, 
jeugdsportfonds- en cultuurfonds, kerken, culturele en sportinstellingen, fondsen voor vakanties en uitjes, 
fonds Kinderhulp, jarige Job, enzovoort .  
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N.B. Als het beter is voor het gezin dat de coördinator van Samen Oplopen zélf hulp verleent in het gezin 
kiezen we daarvoor omdat het gezin dan geen nieuw gezicht ziet. Dan is de slogan ‘1 gezin 1 plan’ van 
toepassing, maar ook ‘1 gezin, 1 gezicht’ (Samen Oplopen: Coördinator, die het gezin al kent én de 
vrijwilliger). Voor het gezin is dit beter en goedkoper; een nieuwe hulpverlener in het gezin heeft inwerktijd 
nodig en tijd om een vertrouwensband op te bouwen. 
 
 
3.2.9 Netwerken 

Samen Oplopen neemt deel aan verschillende netwerkoverleggen om bekendheid te krijgen/houden, goed 
af te stemmen over de activiteiten en geen dubbele activiteiten te ontplooien. 
 
De verschillende vormen van samenwerken zijn geïntegreerd in de werkwijze van Samen Oplopen. Omdat 
gezinnen vaak met meerdere partijen te maken hebben is afstemming tussen de partijen onderling van 
wezenlijk belang. De organisaties werken dus samen om de zorg goed af te kunnen stemmen en goed op de 
hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe initiatieven in de wijken.  
 
Op gezinsniveau worden er regelmatig gezinsoverleggen georganiseerd als er meerdere partijen 
(professionals en vrijwilligers) in het gezin komen. Soms initieert Samen Oplopen dat, soms een andere 
organisatie. We proberen de ouders zelf en het netwerk hierbij te betrekken. Opvallend is dat Samen 
Oplopen door het gezin meestal wordt gezien als de meeste vertrouwde persoon.  
 

3.2.10 Zwaarte problematiek koppelingen 

65% van de gezinnen heeft middelzware of complexe problematiek. De coördinatoren van Samen Oplopen 
hebben in deze gezinnen deels een hulpverlenende rol (naast de coaching van de vrijwilliger) of werken 
samen met (een) professional(s) van het CJG.  
35% van de gezinnen hebben ‘lichte’ problematiek. Daar heeft Samen Oplopen vooral een preventieve rol of 
blijft in het gezin als hulpverlening is afgesloten. 
 

Laagcomplex 
koppeling die alleen 
begeleiding vraagt rondom het 
maken van de koppeling. 

Middencomplex  
koppeling die begeleiding van 
koppeling vraagt en 1-5 
gesprekken extra van 
coördinator in de begeleiding 
van gezin/ vrijwilliger 

Hoogcomplex 
koppeling van gezin waarbij 
coördinator meer dan 5 
gesprekken nodig heeft om 
hulp te verlenen, en/ of moet 
opschalen en samenwerken 
naar CJG/ 1e/ 2e lijns- zorg. 

Lichte vraagstukken 
nieuwkomers: vrijwilligers 
gaan op een 
vriendschappelijke wijze om 
met het gezin, ondersteunen 
bij lichte vragen. Bij deze 
gezinnen is geen andere 
hulpverlening betrokken.  

Vraagstukken worden 
ingewikkelder voor vrijwilliger 
en gezin door o.a.:  
schoolproblemen, 
opvoedproblemen, spanning in 
relatie, ziekte, 
cultuurverschillen, komst baby 

Huiselijk geweld, financiële en 
administratieve problemen, 
trauma’s, psychisch 
functioneren -> inzet o.a. CJG, 
ambulante hulpverlening, 
schuldhulpverlening.  

35% 42% 23% 

 
De meeste gezinnen hebben op meerdere levensgebieden hulp/ ondersteuning nodig.  
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3.2.11 Sociaal netwerk gezinnen en jongeren 

Uit het monitoren van de koppelingen (zie H. 5) bleek 
dat veel gezinnen en jongeren het lastig vinden om 
een sociaal netwerk op te bouwen en de weg te 
vinden naar instanties. Een stevig netwerk is een 
krachtige hulpbron en geluksfactor voor een gezin. 
 
Dit is een belangrijk punt waar Samen Oplopen haar 
aanbod op richt. In Zeist en de Bilt organiseren we 
bijvoorbeeld jaarlijks feesten waar gezinnen elkaar 
ontmoeten. Veel van onze vrijwilligers gaan met hun 
gezin naar publieke plekken en activiteiten in de 
gemeente. We trainen onze vrijwilligers op het 
vergroten van het sociale netwerk en houden dit als 
aandachtspunt.  
 
In deze alle eerder genoemde aantallen (tabellen) zijn de 
ondersteuning zonder maatje en de nazorg aan gezinnen niet 
meegenomen, omdat het geen actieve koppelingen betreft. We willen deze vormen wel noemen, omdat het 
voor de gezinnen die het betreft belangrijke ondersteuning is en voor ons als organisatie een deel van het 
werk (in tijd en in impact) dat we doen. Bij 95 van de 475 koppelingen (+/- 20%)  hebben we nog een vorm 
van steunend contact. Soms is dat een luisterend oor, soms iets regelen. Als er opnieuw veel speelt 
begeleiden we de koppeling opnieuw. Vaak met dezelfde vrijwilliger, als die nog steeds contact heeft met 
het gezin. 

Ook zien we de gezinnen op de feesten van Samen Oplopen. Ze zijn onderdeel geworden van de ‘Samen-
Oplopen’ community.  

 

3.2.12 ‘Community’ 

Er is de afgelopen jaren een community ontstaan van 
mensen die betrokken zijn bij Samen Oplopen. 
In 2019 was het totaal aantal  koppelingen van een 
vrijwilliger aan een gezin, dat we sinds onze oprichting 
hebben begeleid, 475. Dit betreft +/- 800 ouders en 
+/- 1400 kinderen en ongeveer 450 vrijwilligers (vaak 
stellen met kinderen, die tellen we nu als ‘1’) en 80 
leden van serviceclubs of bedrijven. 
Met velen daarvan hebben we nog contact en ook 
zonder tussenkomst van Samen Oplopen hebben 
betrokkenen onderling contact.  
Het is voor gezinnen die een klein netwerk hebben 
ontzettend fijn als je ‘bekenden’ tegen komt in je 
woonplaats. Tevens worden er dingen geruild en uitgewisseld (kleding, meubilair, kinderspeelgoed). 
 
Alle kinderen en ouders van de gezinnen en 
vrijwilligers ontvangen een persoonlijk geschreven kaart voor hun  
 
verjaardag. Bij gelegenheden als geboorte en soms een belangrijke verjaardag gaan we op visite en nemen 
cadeautjes mee. Dit wordt zeer gewaardeerd. Men voelt zich er toe doen en ‘gezien’. 
 

Zomerfeest bewerkstelligt sociaal netwerk 

Samen Oplopen community 
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3.2.13 Zomerfeest 2019 

 

Het zomerfeest in Zeist is onderdeel van het vormen van 
een community. 

Het heeft als doel gezinnen aan elkaar te verbinden en hen 
een nieuw sociaal netwerk te geven. Maar het is 
tegelijkertijd een kans voor netwerkpartners van Samen 
Oplopen om de gezinnen en vrijwilligers te ontmoeten. 

 

We organiseren deze feesten al sinds de start van Samen Oplopen in 2011, 2 keer per jaar (zomer en winter). 

Op het zomerfeest van 2019 kwamen rond de 150 ouders en vrijwilligers, 125 kinderen en 25 coordinatoren 
en belangstellenden. 

De gezinnen van Samen Oplopen koken een multiculturele maaltijd, de Rotary verzorgt een Barbecue, 
brengt en haalt gezinnen met auto’s, er zijn extra vrijwilligers en clowns, er is een uitgebreid 
kinderprogramma en buitenactiviteiten, er was een foodtruck en ijscokar en kinderen krijgen na afloop een 
cadeautje mee en tips voor de zomervakantie (de meeste gezinnen gaan niet op vakantie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3.3 Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn meestal inwoners van dezelfde gemeente waar het gezin woont. Ze zijn psychisch stabiel en 
lopen een half jaar tot twee jaar met deze gezinnen op: ze komen wekelijks of om de week in het gezin en 
denken en doen breed mee met de ouders en kinderen. 
Dat vermindert stress voor de ouders en kinderen, helpt een netwerk op te bouwen, geeft weer grip op het 
leven en uiteindelijk ontwikkelen de kinderen in de gezinnen zich beter.  
 
Daar waar u ‘vrijwilliger’ leest, kunt u ook denken aan een heel gezin of een echtpaar dat ‘vrijwilliger’ is voor 
een ander gezin. Vooral bij de vrijwilligers voor vluchtelinggezinnen zien we dit veel. Er zijn vrijwilligers die 
om de week 1,5 uur met een gezin op trekken en vrijwilligers die 8 uur per week aan een gezin besteden. 
Gemiddeld komen de vrijwilligers en coördinatoren samen 5 uur per week in een gezin. 
 
3.3.1 Type vrijwilliger 

Vrijwilligers bij Samen Oplopen zijn over het algemeen hoog opgeleid en hebben hun leven zelf goed in 
balans. Zij kijken over de eigen grenzen van hun eigen leven en ontwikkelen vaardigheden die ze voor die tijd 
niet hadden. Een maatje is van belang en doet zichtbaar goed aan het leven van de ander door ze o.a. uit de 
negatieve spiraal trekken. Het werkt tevens zingevend voor de vrijwilligers en het is  verbindend voor de 
samenleving.  

3.3.2. Verbinding in de samenleving van de hoogste en laagste sociale klasse 

Groepen burgers (vaak uit verschillende wijken of sociale klassen) die normaal gesproken niet met elkaar in 
contact komen ontwikkelen door de bemiddeling van Samen Oplopen een vriendschappelijk contact.  
 
In het rapport 'Verschil in Nederland' zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2014)  lezen we dat de 
geluksfactor in de hoogste klasse hoog is (8) en in de laagste klasse maar net voldoende (6). Ook lezen we 
hierin: ‘Ondanks de grote verschillen hebben de hoogste en laagste laag een overeenkomst: beide groepen 
zijn sterk gericht op het eigen milieu’. https://nos.nl/artikel/2008574-tot-welke-sociale-klasse-behoor-ik.html 

Een artikel van de NOS, gebaseerd op het zelfde onderzoek zegt: ‘Welgestelden in Nederland en mensen aan 
de onderkant van de samenleving komen elkaar nauwelijks tegen en zijn erg op het eigen milieu gericht’. 
‘Bijna 30 procent van de Nederlanders staat minder sterk in zijn schoenen’. Zie: 
https://nos.nl/artikel/2008557-rijk-en-arm-in-nederland-komen-elkaar-nauwelijks-tegen.html 

3.3.3 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

Samen Oplopen organiseerde in 2019 vrijwilligersavonden en intervisieochtenden voor alle vrijwilligers die 
via Samen-Oplopen gekoppeld zijn aan een gezin. De Bilt, Amersfoort en Zeist organiseren dat voor hun 
eigen vrijwilligers. Deze 
bijeenkomsten bestaan uit een 
inleiding/lezing over een specifiek 
thema, en vervolgens intervisie 
tussen de vrijwilligers onderling, 
begeleid door de coördinatoren. Elke 
locatie geeft eigen invulling aan 
thema’s naar gelang de behoefte van 
vrijwilligers. Er zijn minimaal 2 
avonden per jaar en 3 ochtenden per 
jaar vrijwilligersontmoetingen.  
 
Daarnaast bieden we een 
‘starttraining’: twee avonden voor 
nieuwe vrijwilligers (2 x 3 uur) 
waarin zij voorbereid worden op hun 
koppeling, met aandacht voor de 
presentiebenadering, het bewaken Training 'grenzen' bepalen voor ons nieuwe kantoorpand 

https://nos.nl/artikel/2008574-tot-welke-sociale-klasse-behoor-ik.html
https://nos.nl/artikel/2008557-rijk-en-arm-in-nederland-komen-elkaar-nauwelijks-tegen.html
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van je grenzen, het omgaan met cultuurverschillen en de aard van de ondersteuning. Hiervoor worden 
externe trainers ingehuurd. De Bilt en Zeist organiseren de starttraining gemeenschappelijk, Amersfoort 
apart. Verplicht nieuw onderdeel is dat nieuwe vrijwilligers de e-learnings van Humanitas dienen te volgen.  

3.3.4 Symposium voor vrijwilligers 

In het najaar hebben we ons eerste symposium voor vrijwilligers georganiseerd: een nieuwe vorm om 
vrijwilligers te trainen en bij te scholen. Het symposium was voor alle vrijwilligers van Samen Oplopen Zeist, 
De Bilt en Amersfoort, en daarnaast ook opengesteld voor andere vrijwilligersorganisaties. Het is goed 
bezocht door onze eigen vrijwilligers en door vrijwilligers van andere organisaties. Het thema ‘het sociale 
netwerk versterken van gezinnen’ werd uitgewerkt door een plenaire spreker en in vier workshops, waarna 
weaf sloten met een borrel.  

3.3.5 Ondersteuning van de vrijwilligers door de coördinatoren 

De vrijwilligers worden individueel begeleid door een van de coördinatoren. De frequentie van het contact 
wisselt per vrijwilliger en is afhankelijk van de persoon en van de aard van de problematiek in het gezin. Met 
sommige vrijwilligers (gekoppeld aan complexe gezinnen) is enkele keren per week contact, met andere 
vrijwilligers (gekoppeld aan minder complexe gezinnen) kan dit eens per twee maanden zijn.  
De afspraak is dat de ondergrens van het contact een keer per kwartaal is.  Daarnaast worden ook 
spreekuren georganiseerd voor vrijwilligers die de behoefte hebben om vaker of in groepsverband samen 
met de coördinator ervaringen uit te wisselen.  
 
De vrijwilligers weten dat zij in 
complexe situaties altijd een van 
de coördinatoren kunnen bellen 
en dit gebeurt ook veelvuldig 
omdat er veel in de gezinnen 
speelt. De coördinatoren zijn 
allen hulpverleners die té 
complexe problemen van de 
schouders van vrijwilligers 
halen, zelf kortdurend hulp 
kunnen verlenen door extra 
naar het gezin te gaan en, zo 
nodig, een hulpverlener via het 
CJG erbij kunnen vragen. Zo 
blijft het licht genoeg voor de 
vrijwilliger en is goede zorg, met 
zo min mogelijk gezichten, voor 
het gezin geborgd. 
 
 

3.4 Aantal medewerkers, gezinnen en vrijwilligers 

 2018 2019 

Aantal mensen in dienst van Stichting Samen Oplopen 51 72 

Overige structureel betaalde krachten voor Stichting 

Samen Oplopen 

43 54 

 
1 directeur, coördinatoren 
2 directeur, coördinatoren, back office 
3 backoffice/boekhouding, communicatie, ICT, salarisadministratie 
4 communicatie, ICT, salarisadministratieboekhouding, HR 

Begeleiders van gezinnen (Zeist), zomer 2019 
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Aantal coordinatoren in dienst van andere organisaties 1 2 

Aantal HBO-stagiaires * 6 7 

Aantal vrijwilligers van 2011-2019 -/*** 355 / 5505 400 / 6006 

Koppelingen: aantal begeleidde gezinnen d.m.v een 

vrijwilliger en coördinator in 2019 

1517 1968 

Koppelingen totaal:  aantal begeleidde gezinnen d.m.v een 

vrijwilliger en coördinator van 2011 - 2019. 

(N.B. We begeleiden 2 jaar en daardoor lopen de koppelingen 

door over de jaren heen. We tellen een koppeling maar 1x mee, 

ook al begeleiden we ze 2 jaar). 

3699 475 10 

 

* 3e-jaars HBO-stagiaires (meestal Social work of Pedagogiek), die elk 3 à 4 gezinnen begeleidden en mee doen in de 
coördinatie. Zij worden begeleid onze coördinatoren.  

** Inclusief de vrijwilligers die andere vormen van ondersteuning doen zoals in de administratie, op feesten, bestuur, 

coaching, klussen, juridisch en financieel advies en partners en kinderen van de vrijwilligers die mee doen. Zie 2.1.1. 

 

 

  

 
5 Zeist: 180, de Bilt: 15 
6 Zeist: 338, de Bilt: 42, Amersfoort:20 / **extra vrijwilligers: Zeist: 198, de Bilt: 2, Amersfoort:0 
7 Zeist: 127, de Bilt 24 
8 Zeist 137, de Bilt 35, Amersfoort 24 
9 Zeist: 307, de Bilt: 62 
10 Zeist: 371, de Bilt: 80, Amersfoort:24 
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3.5 Afschalen zorg - onderzoek 

Samen Oplopen doet zelf onderzoek naar de impact van de methodiek op de gezinnen en volgt hoeveel 
formele zorg er afgeschaald (geminderd) kan worden. Zie H. 3.2.8 en H5.  

3.5.1. pilot met CJG Zeist 

Daarnaast is Samen Oplopen samen met het CJG Zeist een pilot gestart om meer zicht te krijgen op wat de 
koppelingen betekenen voor de afname van zware zorg en de actieve deelname van dee gezinnen aan de 
samenleving. Samen Oplopen heeft in de werkwijze opgenomen dat er geregistreerd wordt wanneer er 
wordt afgeschaald en monitort dit (0-, 1- en 2-meting, zie H5). Samen Oplopen is afhankelijk van het CJG in 
de doorverwijzing. Deze pilot gaat verder in 2020.  

3.5.2 Landelijk onderzoek met 3 informele gezinsprojecten en de CHE 

Ook hebben drie gezinsprojecten die werken met vrijwilligers (Buurtgezinnen, Steunouder, en Samen 
Oplopen) een onderzoeksplan ontwikkeld om te kijken naar de werkzame factoren van de verschillende 
methodieken en het samenspel tussen formele en informele zorg. Drs. Elize Lam, senior 
onderzoeker/kenniskringlid van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is 
trekker van dit onderzoek. 

Zie verder Hoofdstuk 9. 
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4. Afronding en conclusie pilot ‘’Vluchtelingen’ (2017-2019) 
 

4.1 Aanleiding project 

Vanaf de piek in de vluchtelingenstroom in 
2016 kreeg Samen Oplopen steeds meer 
verzoeken om vluchtelingen (Nieuwkomers) te 
ondersteunen.  Met de start van ons project 
Samen Oplopen met Vluchtelingen in 2017 zijn 
we begonnen met de begeleiding van zowel 
gezinnen als alleenstaande jongeren.  
Samen Oplopen Zeist en de Bilt deden mee aan 
deze pilot en regelden ieder zelf de financiering 
bij de beide gemeentes, het Oranje Fonds, 
SOZW en VSBfonds. In de Bilt is het project in 
2018 gestart en loopt door tot in 2020. 
 
Doel van Samen Oplopen Zeist was om in 3 jaar 
70 vluchtelinggezinnen of jongeren te begeleiden en in de Bilt 16 vluchtelinggezinnen. Het gaat dan, bij 86 
gezinnen om zo’n 160 ouders en +/- 400 kinderen. 
 

4.2 Ontwikkelingen in 2017-2019 

Toen wij in 2017 startten met dit project deden we de aanname dat we koppelingen met nieuwkomers na 
anderhalf a twee jaar zouden kunnen afbouwen (net als bij reguliere koppelingen). In de praktijk merkten we 
dat deze aanname niet klopte. In de eerste periode in Nederland zijn nieuwkomers vooral aan het 
‘overleven’, en zijn ze gericht op de inburgering, het leren van de taal en de gezinshereniging.  

Het zijn mensen met enorm veel krachten. Ze hebben tenslotte weten te organiseren dat zij hun land, vaak 
mét gezin, verlieten vanuit een chaotische, stressvolle en vaak traumatische situatie. Echter, wanneer ze 
enigszins geland zijn en uit de overlevingsstand komen, worden opgebouwde problemen zichtbaar.  

4.2.1 Problematiek 

Er waren vaak problemen rondom: 

• Lezen van post van instanties. 

• Financiën. 

• Lichamelijke (stress-gerelateerde?) klachten. 

• Onvermogen een sociaal netwerk op te bouwen.  

• Onvermogen om de taal te leren. 

• De ontwikkeling van de kinderen: Het aansluiten bij het schoolsysteem in Nederland en kennis 
hebben over de stappen die hier genomen worden. 

• Apathie. Het lijkt vaak alsof men niet gemotiveerd is te integreren, maar we vermoeden een 
onvermogen om onze cultuur te snappen.  

• Ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, stress, drankgebruik of psychiatrie, trauma en 
relatieproblemen. 

 
Vragen  en situaties waarbij zij ondersteuning zoeken zijn:  

• Hoe vindt men, na inburgering, passend werk?  

• Hoe regelen we geld voor kinderopvang als er een betaalde baan gevonden is (bij alleenstaande 
vaders)?  

• De kloof tussen de werkgever en vluchteling blijkt vaak te groot en er is veel onbegrip voor elkaars 
cultuur.  

• Bij gezinshereniging moeten moeder en kinderen begeleid worden.  
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• Kinderen vinden hun plek niet in de (taal)klas, ontwikkeling bij de wat oudere kinderen loopt achter 
en ouders raken daardoor gefrustreerd ten opzichte van de school.  

• Andere normen en waarden in land van herkomst. 
 

Maar ook vragen als:  

• Hoe kom ik in contact met Nederlandse mensen? 

• Hoe zit het schoolsysteem hier in elkaar? 

• Hoe kan mijn kind sporten of zwemmen? 
 

4.2.2 Extra huisbezoeken en Intensievere begeleiding vrijwilligers 

De extra problematiek maakte dat we extra huisbezoeken ingezet hebben van de coördinator. Gemiddeld 
maakt de coördinator bij deze doelgroep 5 extra huisbezoeken. Mocht er meer nodig zijn dan verwijzen we 
door naar het CJG. Tevens is de begeleiding van het gezin van maximaal 2 jaar uitgebreid naar 2,5 jaar. 

Ook het begeleiden van vrijwilligers bij deze doelgroep vroeg meer tijd. Het bleek dat de grotere kloof in 
culturen veel uitleg vroeg voor vrijwilligers: begrip hebben en kunnen aansluiten op de leefwereld van de 
Nieuwkomers. In de praktijk bleek dat de Eritrese doelgroep het verst van de Nederlandse maatschappij 
afstaat. We hebben daarvoor extra trainingen georganiseerd en geregeld over de inburgering, integratie en 
‘leven in 2 culturen’, taalontwikkeling en de leef- en denkwereld van Eritreeërs en Syriërs. Daarnaast 
werkten we met informatie van Pharos. Ook de coördinatoren ontwikkelden zich door deze trainingen. 
 

4.3 Wat ging goed (successen)? 

✓ Voor de extra problematiek die bij de gezinnen, juist na het inburgeren, vaak naar boven kwam, was 
de kortdurende begeleiding van de coördinator van waarde. Het betekende voor het gezin het 
behoud van het vaste en bekende gezicht, de coördinator. Doordat er al vertrouwen was 
opgebouwd is het makkelijker voor de coördinator om in korte tijd meer te bereiken in het gezin. In 
complexe situaties is de zorg opgeschaald, de coördinator kon daarin ook een rol spelen door de 
intake bij het CJG te verkorten. De coördinator en de vrijwilliger bleven ook tijdens het opschalen 
betrokken. Het gezin behoudt het laagdrempelige, vertrouwelijke contact. 

✓ Vanaf de start hebben we te 
maken gehad met een nieuwe 
groep enthousiaste vrijwilligers,die 
zich graag wil inzetten voor een 
nieuwe inwoner van Zeist/ 
Nederland.  

✓ De coördinatoren hebben veel 
kennis en expertise opgedaan in 
het begeleiden van mensen in 
andere culturen door het lezen van 
rapporten, trainingen, scholingen 
en een coördinator die zelf uit een 
vluchtelinggezin komt. 

✓ Gezinnen kwamen alleen naar 
Nederland en hebben (met hulp) 
een netwerk opgebouwd. Veelal 
bestaat dit netwerk wel uit mensen uit het eigen land.  

✓ Vrijwilligers betrekken vaak hun eigen netwerk in de begeleiding van een gezin. Hun eigen partner 
en kinderen doen mee, maar ook hun vrienden of familie helpt op kleine onderdelen, zoals het 
verzamelen van spullen of helpen bij schoolwerk of het zoeken naar werk.  
Er wordt over en weer bij elkaar gegeten of elkaars verjaardagen worden in groepen gevierd. Door 
dit alles worden er meer contacten gelegd dan met alleen de vrijwilliger. 

✓ Tevens hebben de vrijwilligers en de gezinnen zicht gekregen op elkaars leefwereld en is hun wereld 
verbreed. 

Coördinator met één van 'haar' gezinnen 
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✓  Vrijwilligers konden in brede zin meebewegen met de dynamiek in een gezin en dat doen of 
bespreken waar gezinsleden behoefte aan hebben. Het laagdrempelige contact (volgens de 
presentiebenadering) en het brede contact (generalistisch) maken dat deze aanpak door de gezinnen 
als toegankelijk werd ervaren (waar zij reguliere zorg vaker mijden). Na de afronding van de 
koppeling blijft de vrijwilliger in 98% van de gevallen als ‘vriend/vriendin’  betrokken. Als er dan 
nieuwe vragen en problemen in het gezin spelen kunnen de vrijwilliger en het gezin kortdurend voor 
nazorg terecht bij de coördinator (zie eerder bij nazorg in hoofdstuk 2). 

✓ Bij een aantal gezinnen volgen een of beiden ouders een opleiding en er zijn verschillende gezinnen 
waar een of beiden ouders een baan heeft gevonden. Tevens zijn de jongeren veelal doorgestroomd 
naar het mbo en begonnen met studeren.  

 

4.4 Wat ging niet goed (lessen) 

✓ In de praktijk zien wij dat zowel de lager opgeleide nieuwkomers als hoger opgeleide nieuwkomers 
problemen kunnen ervaren. Deze problemen komen alleen pas in een later stadium aan het licht. 
Langdurige begeleiding van deze gezinnen is dus een aanbeveling om juist ook bij deze problematiek 
gezinnen te kunnen ondersteunen. 

✓ Cultuur speelt een belangrijke rol: Syriërs hebben overeenkomsten met gezinnen afkomstig uit 

Afghanistan, Iran en Irak, en kunnen door ons op een vergelijkbare manier benaderd worden. De 

wederzijdse verwachtingen komen overeen met koppelingen met gezinnen uit het Midden Oosten 

die al langer in Nederland zijn.  

Bij Eritreeërs is het heel anders, en voor ons zijn Eritrese gezinnen de meest uitdagende doelgroep. 

In het land van herkomst zat de man vaak als soldaat in het leger, en was het gezin slechts een paar 

dagen per jaar bij elkaar. Na de vlucht naar Nederland zitten ze opeens 24 uur per dag op elkaars lip, 

terwijl ze elkaar eigenlijk nauwelijks kennen. Dit zorgt voor grote spanningen in de gezinnen. De man 

had in Eritrea een functie en die heeft hij hier niet: alles valt weg.  

✓ De vluchtervaring van alle nieuwkomers vraagt inlevingsvermogen van vrijwilligers. De aard van de 
begeleiding is bij deze gezinnen anders dan bij gezinnen die langer in Nederland zijn. Ze spreken nog 
geen Nederlands. Dat geeft veel extra moeite en vraagt veel aandacht om de integratie te 
stimuleren. De gezinnen hebben veel meegemaakt en dat maakt ze voorzichtig. Ze vertrouwen 
anderen niet zomaar en kinderen spelen daarom bijvoorbeeld veel binnen. Ook  is vanuit de landen 
van herkomst sprake van een ‘wij cultuur’, waarbij het individu niet centraal staat.  

✓ Er is steeds meer aandacht gekomen voor de ontwikkeling van de taal van volwassenen en de 
participatie. De taalontwikkeling en ondersteuning van kinderen vindt plaats op school. We zien dat 
kinderen en ouders behoefte hebben aan extra taalondersteuning van kinderen thuis. Door 
bijvoorbeeld voor te lezen.  

 
Door bovengenoemde factoren hebben we de meeste koppelingen niet kunnen afsluiten na 2 jaar, maar 
hebben we gemiddeld per koppeling een half jaar extra ondersteuning geboden. De koppelingen die we in 
2017 zijn gestart zijn pas in 2019 afgerond. In 2018 hebben we iets minder koppelingen gemaakt en in 2019 
weer iets meer. In het totaal hebben we 96 gezinnen begeleid. 

 

4.5 Samenvattend 

Het doel om 86 gezinnen te begeleiden is gehaald. We wilden de nieuwkomers ondersteunen bij de 
integratie in de Nederlandse samenleving. Door vrijwilligers te koppelen en deze koppeling intensief te 
begeleiden kunnen we zeggen dat het de meeste gezinnen gelukt is om de eigen gemeente te leren kennen, 
om een netwerk op te bouwen,  om beter te begrijpen hoe dingen in Nederland geregeld zijn. We weten ook 
dat zelfs na een aantal jaar er nieuwe uitdagingen komen voor de nieuwkomers. De vrijwilligers blijven vaak 
in beeld en kunnen de gezinnen ondersteunen. Samen Oplopen blijft na het afronden van de koppeling 
beschikbaar voor vragen en nazorg. 

Het project Samen Oplopen voor Vluchtelingen is gestart als pilot en wordt voortgezet als regulier onderdeel 
van Samen Oplopen.  
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5. Monitoren van impact 
 

We meten de effecten van onze begeleiding aan gezinnen door middel van een 0-meting ten tijde van de 
eerste intake, een 1-meting na een jaar begeleiding en een 2- (of eind-)meting bij afronding (evaluatie). Bij 
deze metingen scoren gezinsleden hun situatie aan de hand van 35 vragen verdeeld over 9 leefgebieden op 
een 4-puntsscore lijst.  
 
Deze meting is ontwikkeld voor het onderzoek van het lectoraat ‘Participatie, Zorg en Ondersteuning’ van de 
Hogeschool Utrecht (HU) van 2012-2014. Het onderzoek is op te vragen bij Stichting Samen Oplopen. Vanaf 
2019 gebruiken we een íets aangepaste meting. De oorspronkelijke meting hebben we doorontwikkeld met 
‘Avance Impact’ tijdens het Groeiprogramma van het Oranje Fonds en is een combinatie van de door ons 
ontwikkelde Theory of change (ToC) én het volgen van de negen levensgebieden. Lees meer over het 
onderzoek dat we doen op https://samen-oplopen.nl/over-ons/onderzoek/ 
 

5.1   0- en 2- meting op 9 levensgebieden 

In deze meting stellen we 35 vragen verdeeld over 9 levensgebieden. Gezinsleden scoren met een 4-
puntsscore of ze het oneens of eens zijn met een aantal stellingen (Score 1: helemaal niet mee eens. Score 2: 
beetje niet mee eens. Score 3: beetje mee eens. Score 4: helemaal mee eens.). Zo zien wij hoe zij hun 
functioneren ervaren en op welke levensgebieden zij wel of niet verbeteren en hoe veel.  

 
5.1.1 Intake- en evaluatieformulieren vergeleken:  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zie ook grafiek 1. Ontwikkeling Levensgebieden 

  1e helft 
2019  

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

2e helft 
2019  

Totaal 
2019 

Totaal 

 Levensgebieden Van  
(0-meting) 
– naar  
(2- meting) 

Voor-
uit / 
achter-
uit 
gegaan 

Voor-uit 
/ 
achter-
uit 
gegaan 

Van  
(0-meting) 
– naar  
(2- meting) 

van naar Voor-
/achter-
uit 
gegaan 

1. Wonen / 
buurtgevoel 

2,9 naar 
3,1 

+ 0,2 -0,1 3,7 naar 
3,6 

3,3→ 3,4 + 0,1 

2. Financiele situatie 2,7 naar 
3,0 

+ 0,3 + 0,3 3,4 naar 
3,7  

3,1→ 3,4 +0,3 

3.  Sociaal 
functioneren 

2,4 naar 
3,4 

+1,0 + 0,3 2,8 naar 
3,1 

2,6→ 3,3 +0,7 

4. Psychisch 
functioneren 

1,3 naar 
2,0 

+ 0,7 + 0,5 2,2 naar 
2,7 

1,8 → 2,4 +0,6 

5. Geluk: Goede 
vader en moeder, 
zinvol leven, 
gelukkig gezin 

3,0 naar 
3,8  

+ 0,8 + 0,2 3,6 naar 
3,8 

3,3 → 3,8 +0,5 

6. Lichamelijk 
functioneren 

2,8 naar 
3,1 

+0,3 + 0,2 3,4 naar 
3,6 

3,1 → 3,4 +0,4 

7. Praktisch 
functioneren 
(zelfredzaam) 

2,6 naar 
3,0 

+0,4 + 0,3 2,8 naar 
3,1 

2,7 → 3,1 +0,4 

8. Dagbesteding 2 naar 2,2 + 0,2 + 0,2 3,5 naar 
3,7 

2,8 → 3,0 +0,2 

9. Opvoeding 3,3 naar 
3,6 

+ 0,3 +0,1 3,7 naar 
3,8 

3,5 → 3,7 +0,2 

https://samen-oplopen.nl/over-ons/onderzoek/
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 1 = helemaal niet mee eens  

 2= een beetje mee eens  
 3= mee eens   
 4= helemaal mee eens  

       

5.1.2   Interpretatie meting 9 levensgebieden 

Het valt op dat gezinnen binnen komen met lage scores op sociaal en psychisch functioneren. En ook dat 
Samen Oplopen juist op deze gebieden de meeste resultaten haalt. 
Om iets meer gevoel te krijgen bij de getallen hebben we ze vertaald naar een rapportcijfer 
(vermenigvuldigd met 2,5 om van een 4-puntsschaal naar 10-puntsschal te gaan). 
 
Sociaal functioneren gaat om vragen over hun sociaal netwerk en de contacten in de buurt. Gezinnen geven 
aan dat flink verbeterd is. (0,7 punt omhoog, of wel vertaald naar een ‘rapportcijfer’ van een 6,5 naar een 
8,2). Dat is mooi om te zien. Want uit de evaluaties van 2018, en die van de integratieroute in Zeist, bleek 
dat gezinnen vooral nog moeite hebben hun sociaal netwerk uit te breiden. Samen Oplopen heeft daarom in 
2019 veel aandacht gegeven aan dit thema. Vooral door de vrijwilligers erop te trainen en te coachen en het 
vrijwilligerscongres hierop te richten (zie H. 1.5). 
 
Psychisch functioneren zegt iets over hoe boos, bang, gelukkig, uitgerust, verdrietig, tevreden, stressvol en 
eenzaam de gezinsleden zich voelen. Ook daar is een grote verbetering te zien door de inzet van vrijwilligers 
in de gezinnen en de begeleiding van een professionele coördinator: (0,6 punt omhoog) Bij aanvang van de 
koppeling was de score erg laag (1,8). Na de koppeling is deze score nog steeds niet heel hoog (2,4), maar 
wel flink verbeterd. Of wel vertaald naar een ‘rapportcijfer’ van een 4,5 naar een 6. En dat terwijl de 
gemiddelde Nederlander op ‘geluk’ een rapportcijfer 9 scoort. (bron: https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2018/27/een-op-de-vijf-nederlanders-voelt-zich-zeer-gelukkig) 
Het zegt iets over hoe moeilijk gezinnen het hebben. Over de hoeveelheid van hun problemen en wat het 
met hen doet. Wij geloven dat als je je gelukkiger voelt, alles beter gaat in het leven. Het blijft dus zaak 
hieraan te werken. 
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Grafiek 1. Ontwikkeling levensgebieden 2019:

Levensgebieden Evaluatie: Levensgebieden Intake:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/27/een-op-de-vijf-nederlanders-voelt-zich-zeer-gelukkig
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/27/een-op-de-vijf-nederlanders-voelt-zich-zeer-gelukkig
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5.2.3   Eruit gelicht, opvallende scores: 

• Contacten kunnen leggen met andere mensen is 0,7 punt verbeterd (in rapportcijfers met 1,4). 

• Minder piekeren is 1 punt verbeterd (in rapportcijfers met 2 cijfers). 

• Minder boos-zijn is 0,8 punt verbeterd (in rapportcijfers met 1,6 cijfers). 

• Onzekerheid is met 1,8 punt minder geworden (= dus 1,8 punt verbeterd- in rapportcijfers met 3,6 
cijfers). 

• Post lezen en begrijpen is met 0,6 punt verbeterd (in rapportcijfers met 1,2 cijfer). 

• Hulp nodig bij administratie: 0,9 punt slechter geworden (van rapportcijfer 6 naar 4,2). Blijkbaar ziet 
men na de hulp van Samen Oplopen in dat men de administratie nog lang niet alleen kan doen. 

• Weten waar hulp te vinden 0,8 punt omhoog (in rapportcijfers met 1,6 cijfers). Blijkbaar weet men na de 
hulp van Samen Oplopen beter waar ze in Zeist voor wat hulp kunnen vinden en willen ze dat ook aan 
nemen. 

• Nederlands is verbeterd met 0, 8 punt (van rapportcijfer 5,2 naar 7,2) 

• Contact leggen met de school van de kinderen is met 1,7 punt verbeterd (in rapportcijfers met 3,4 
cijfers). 

 
 

5.3  0- en 2- meting op de 4 hogere doelen van Samen Oplopen (de impact) 

Naast de scores op de 9 levensgebieden heeft Samen Oplopen zelf enkele hogere doelen (4) opgesteld via de 
Theory of Change (ToC – op te vragen bij Stichting Samen Oplopen). Op deze 4 gebieden wil Samen Oplopen 
graag impact maken.  

We hebben in 2019 2 keer gemeten: na de 1e en 2e helft van het jaar.  

5.3.1 Hogere Effecten - impactmeting 
(volgens Theory of Change (ToC) Samen Oplopen 
 

Tabel  
Hogere Effecten - 
impact 
 

 4-
puntsscore. 
Van-> naar  

Vooruitgang  
1e helft 2019  

4-
puntsscore. 
Van-> naar 

Vooruitgang 
2e helft 2019 

Gemiddelde 
vooruitgang 
2019 

1. Zijn zelfredzaam.  
 

 2, 6 naar 
3,3 
 

+ 0,7 3,1 naar 
3,35 

+ 0,27 +0,49 

2. Doen mee in de 
samenleving, 
integreren. 
 

 2, 3 naar 
3,0  
 

+ 0,7 2,66 naar 
3,0 

+ 0,34 +0,52 

3. Voelen zich gelukkig.  1,3 naar 
2,0 

+ 0,7 1,92 naar 
2,3 

+ 0,38 +0,54 

4. Ontwikkelen zich 
gezond op sociaal en 
lichamelijk gebied. 
 

 3,0 naar 
3,4 

+ 0,4 3,46 naar 
3,58 

+ 0,12 +0,26 

 
Zie ook grafiek 2: Hogere effecten / impact doelen Januari tot en met December 2019 (zie onder). 
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Grafiek 2: 
Er is twee keer per jaar gemeten bij totaal 18 gezinnen.  
In de grafiek kan blauw en oranje vergeleken worden. Daar zien we de verbeteringen tussen januari 2019 en 
juni 2019. En als we grijs en geel vergelijken zien we de verbeteringen van juli tot december 2019. 
 

 

 1 = helemaal niet mee eens 

 2= een beetje mee eens 

 3= mee eens  
 4= helemaal mee eens 

5.3.2   Interpretatie meting van de 4 impactdoelen Samen Oplopen 

Op elke gebied zien we gezinnen verbeteren. Zie grafiek 2, hierboven. Maar in de eerste helft van het jaar 
meer dan in de tweede helft. Het blijkt dat de gezinnen in de tweede helft van het jaar met hogere scores 
instappen. De eindresultaten voor Samen Oplopen zijn in de tweede helft van het jaar beter dan in de eerste 
helft, maar het verschil is minder groot. Zie tabel ‘Hogere Effecten’ – impact’ op blz. 23. 
 
Je zou kunnen interpreteren dat de gezinnen in de tweede helft van het jaar iets minder diep in de 
problemen zaten dan in de eerste helft. We begeleiden veel vluchtelinggezinnen. Misschien komt het omdat 
ze inmiddels langer in Nederland wonen. 
 
Deze scores geven aan dat het Samen Oplopen goed lukt om impact te maken op de door ons gestelde 
doelen. En vooral op de gebieden zelfredzaamheid, mee-doen en sociale contacten en gelukkiger zijn. We 
zien dat mee-doen, integreren en sociale contacten laag scoren bij aanvang. Gezinnen die wij begeleiden 
leven behoorlijk in een isolement. Daarop verbeteren zij flink door de inzet van een vrijwilliger. ‘Gelukkig 
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voelen’ scoort het laagst bij aanvang. Ook hierin betekent de vrijwilliger veel en verbeteren de gezinnen. Het 
past bij de uitslag van de score op de 9 levensgebieden over psychisch welbevinden.  
 

5.3.3   Conclusie impactmetingen 

We zien dat gezinnen op elk gebied dat we meten verbeteren. We zijn blij dat we gezinnen kunnen helpen 
om beter mee te doen in de samenleving, hun sociaal netwerk uit te breiden (meer vrienden en bekenden te 
krijgen en meer contacten in de buurt), zelfredzamer te worden en om zich gelukkiger te voelen.  
Gelukkiger-zijn is wellicht het gevolg van de verbeteringen op elk gebied. Dit alles helpt allemaal om 
kinderen emotioneel, psychisch en sociaal gezond te laten opgroeien binnen hun eigen gezin: het hoogste 
doel van Samen Oplopen (ToC). 
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6. Nieuw kantoor, nieuwe website en nieuw logo. 
 

6.1 Nieuw kantoor binnen een samenwerkingsverband 

Omdat we de afgelopen jaren een professionaliseringslag hebben gemaakt en we meer medewerkers en 
stagiaires kregen werd het nodig op zoek te gaan naar een ruimere kantoorlocatie.  

We hebben in Zeist een nieuw kantoor gevonden in het Rode Kruis gebouw. We hebben er 3 andere 
maatschappelijke organisaties bij betrokken waardoor we een mooi samenwerkingsverband hebben 
gecreëerd en met elkaar betaalbaar kunnen huren. De organisaties zijn: Humanitas Utrechtse Heuvelrug 
(vrijwilligersorganisatie), Humanitas DMH (professionele organisatie), de wensambulance en 
kindertherapiepraktijk ‘Chiara Sofia’. 

Eind 2018 zijn we verhuisd en in maart 2019 vond de opening plaats door wethouder Fluitman. 

Bij de gezamenlijke kantoren hebben we een zaal tot onze beschikking waar onder andere 
vrijwilligersbijeenkomsten gehouden kunnen worden. 

 

Facebookbericht 

  

Welkom door Linda Otterman aan de huurders en wethouder Wethouder Fluitman opent de gezamenlijke werkruimten 
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6.2 Nieuwe huisstijl 

 

Ook was het tijd voor een nieuwe website en daar aan voorafgaand een nieuwe huisstijl met logo. In het 

voorjaar van 2019 zijn deze vernieuwd. 

Samen met een ontwerp- en communicatiebureau hebben we gekeken naar wat we willen uitdragen. Naar 
aanleiding van de opgedane inzichten zijn we tussen januari en maart 2019 ons logo gaan vernieuwen en 
hebben we de website opnieuw gebouwd. 

Hieronder zie je links het oude logo en links het nieuwe logo.  

 

 

 

Het nieuwe logo verbeeldt: 

• Een doorlopende verbinding tussen mensen. Ook na een koppeling blijft het contact meestal 
bestaan. Positieve effecten van de koppeling blijven altijd. 

• Bolletjes staan voor meerdere personen. Kleine en grote bolletje samen voor een gezin. Het kind 
wordt gekoesterd in de armen van de ouder. Beiden staan in verbinding met de vrijwilliger. 

• De verbinding is gelijkwaardig van aard. De ene person is niet groter dan de ander. Hun armen 
reiken naar elkaar en toch is er ruimte tussen, voor eigenheid. 

• Het vloeit heen en weer. Het gezin en de vrijwilliger(s) ontwikkelen en warmen zich beiden aan het 
contact. 

• Warme en frisse kleur staat voor warm contact en vernieuwende aanpak. 

• De kleuren verlopen. Het contact is soms even intensief, soms weer wat losser. Ook dit is een heen 
en weer gaande beweging. 

• Ondertitel: ‘er zijn’ is in het zeer kort waar we voor staan. We zijn er voor gezinsleden, hoe moeilijk 
het leven ook is en we blijven erbij. We verwoorden daarin een stukje van de Presentiebenadering 
die we uitdragen. 



28 
 

7. Groei  
 

7.1 Groeiprogramma van het Oranje Fonds 

Samen Oplopen nam, samen met de 22 overgebleven organisaties in 2019 deel aan de derde en vierde 
module van het Groeiprogramma van het Oranjefonds: een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor groeiende 
maatschappelijke organisaties.  Doel van het programma is het vergroten van de professionaliteit van 
ondernemingen met een sociale doelstelling. En het vergroten van het maatschappelijk effect van het sociale 
initiatief.  

7.1.1 Onderwerpen en partners 

Namens Samen Oplopen nam Linda Otterman deel aan de intensieve en interessante workshops, trainingen 
en bijeenkomsten. Aan het thema ‘governance’ nam tevens 3 maal een bestuurslid deel. De bijeenkomsten 
worden begeleid door mensen van het Oranje Fonds en bedrijven zoals Avance Impact, 
PricewaterhouseCooper (PWC), SESAM Academie, &Samhoud, Total Design, e.d. 

Aan de orde kwamen onderwerpen als: kosten en een maatschappelijk verdienmodel, ontwikkeling van de 
eigen organisatie, leiderschap, positionering, uitwerking van de visie en impactdoelen in de Theory of 
Change (ToC), governance, financiering en fiscaliteit. 

Naast de lessen zijn de contacten met mede-initiatiefnemers zeker zo leerzaam en vruchtbaar door de 
uitwisseling van expertise en energie. 

Tijdens het afgelopen jaar van het Groeiprogramma hebben we verschillende documenten (door)ontwikkeld 
waar de nieuwe inzichten in zijn opgenomen: 

• Kostenplaatje voor gemeenten met verschillend aantal inwoners 

• Uitgewerkte casussen met kostenbesparing 

• Handboek coordinatoren (voortdurend aangepast) 

• Inwerkprogramma 

• Samenwerkingsovereenkomst 

• Verschillende soorten begrotingen 

• Fondsaanvragen 

• Samen Oplopen en vluchtelingen 

• Afschalen van formele zorg 

• Profiel coördinator en projectleider 

• Functieomschrijving coördinator samen Oplopen 

• Projectplan (aangepast) 

Kampvuur met Majoor als spreker over leiderschap 

Groeiprogramma 

 

 

Groeiprogramma deelnemers - werksessie 
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• Intern handboek stichting met werkgeversregels en afspraken 

• Minimum voorwaarden voor de uitvoering van samen Oplopen 

• Impactmeting bij Samen Oplopen 

• Co creaties 

• Samenwerken met de zorg 

• Registreren gegevens voor jaarverantwoording 

• Controle op processen binnen Stichting Samen Oplopen. 
 

7.2 Samen Oplopen als brug tussen de formele en informele zorg  

We willen Samen Oplopen in nieuwe gemeenten starten in samenwerking met de formele zorg, als 
onderdeel van een Sociaal Team of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit komt tegemoet aan de kloof die 
veel gemeenten ervaren tussen informele en formele zorg. Denk aan organisaties zoals een Sociaal team, 
wijkteam of CJG. Het voorstel is dat zij zelf iemand in dienst nemen die ánders gaat werken. De voorwaarde 
voor een coördinator is immers dat zij een hulpverleners-achtergrond heeft. Hulpverleners werken veelal in 
een sociaal team. Zo zitten we nog dichter tegen de zorg aan. 

De zorg geeft aan dat de kloof tussen informeel en formeel moeilijk te overbruggen valt omdat multi-
probleem gezinnen te zwaar zijn voor vrijwilligers. Samen Oplopen biedt een oplossing voor het team, zodat 
hun caseload minder zwaar wordt, nu ook zij tekorten hebben.  Tegelijkertijd kunnen ze zo voldoen aan de 
eis preventiever te werken en netwerk van het gezin in te zetten (de vrijwilliger met zijn/haar netwerk). 

In Zeist voeren we gesprekken om Samen Oplopen onder het CJG te plaatsen. De coordinatoren krijgen dan 
een werkgever in de formele zorg. 

In een aantal kleinere gemeenten werk de informele en formele zorg al samen. Samen Oplopen kan dan 
uitgevoerd worden door dit, al bestaande, team. 

 
7.3 Regiovertegenwoordigers 

De plaatselijke situatie kennen is belangrijk omdat we Samen Oplopen willen laten uitvoeren door een lokale 
organisatie. In elke gemeente is de formele en informele zorg namelijk anders georganiseerd.  Door het 
overhevelen van landelijke financiering naar gemeentelijke budgetten is de transformatie van de zorg 
ingezet. Deze wordt lokaal wordt uitgevoerd. We zijn daarom in de zomer op zoek gegaan naar 
regiovertegenwoordigers middels een vacature.  

Er zijn in 2019 4 regiovertegenwoordigers gevonden die samen 3 gebieden benaderen. Het zijn 
ondernemende mensen die de zorg en gemeenten kennen.   

Er hebben gesprekken plaats gevonden in meerdere gemeenten over het gebruiken van de methodiek 
‘Samen Oplopen’ in Brabant, Noord- Midden- en Oost-Nederland.  
Voor Heusden is subsidie aangevraagd bij het Oranje Fonds, Kansfonds en het lokale innovatiebudget. 

 

7.4 Samen Oplopen Amersfoort 

Samen Oplopen is in Amersfoort gestart vanaf 1 januari 2019 en wordt gesubsidieerd uit het  Toekomstfonds 
innovaties in Zorg en Welzijn van de gemeente Amersfoort. 

In de praktijk doen er veel gezinnen mee die ooit gevlucht zijn. Het Asielzoekerscentrum (AZC), gevestigd in 
Soesterberg, herbergde indertijd veel vluchtelingen. Zodra zij een verblijfsvergunning (status) hadden, 
kregen zij veelal woonruimte in Zeist, Soest of Amersfoort. Dit is aanleiding geweest Samen Oplopen ook in 
Amersfoort op te zetten. Al kan Samen Oplopen net zo goed ingezet worden bij Nederlandse gezinnen. 

Na een uitgebreide oriëntatie in Amersfoort (Wijkteams, Sovee, Indebuurt033, Humanitas, NVA) leek 
Stichting Present Amersfoort de meest aangewezen organisatie om Samen Oplopen uit te voeren omdat zij, 
door hun methodiek ‘Gezin in de Buurt’ al ervaring hebben met een samenspel tussen formele en informele 



30 
 

hulp. ‘Gezin in de buurt’ koppelt vrijwilligers aan gezinnen waar ook hulpverlening via het Leger des Heils 
betrokken is. Marin Duman werd als coördinator aangenomen. Marin heeft zelf een vluchtelingachtergrond, 
maar kent Nederland als haar duimpje en genoot een hulpverlenersopleiding in Nederland.  

Marin legde contacten met allerlei organisaties die gezinnen zouden kunnen door verwijzen. Denk aan: 
Wijkteams, Indebuurt033, GGD Consultatiebureau , NVA, Stadsring 51, Scholen. 

Samen Oplopen Amersfoort heeft het dubbele aantal koppelingen gemaakt zoals gepland (24 in plaats van 
12). De gezinnen kampen met allerlei stressfactoren zoals Nederland niet goed begrijpen, moeilijke papieren 
niet snappen, te weinig geld om goed van te leven, alles groeit ze boven het hoofd. Ook Amersfoort vond 
zeer betrokken vrijwilligers die bij hen thuis komen en ín hun leefsituatie mee doen. Ze werden gevonden via 
het netwerk van de coördinator, kerken, bedrijven, maatjes.nl, oranjefonds.nl en sociale media.  

In het najaar werden de vrijwilligers toe gerust in de ‘presentiebenadering’ en ‘leven in 2 culturen’, naast de 
5-delige online training voor vrijwilligers die zij bij aanvang doen. 

 
Van de 24 aangemelde gezinnen 
bleken er 15 gevlucht te zijn in het 
verleden (0,63%), waarvan 9 
gezinnen uit Syrië. 4 gezinnen 
kwamen uit Nederland, 4 uit Turkije 
en 1 uit Marokko. 
Van de 24 gezinnen waren er 10 
waar slechts een ouder is. En 19 
gezinnen zitten in een 
minimumsituatie. 21 gezinnen 
hebben onvoldoende steun uit hun 
eigen netwerk. 
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8. Bestuur en  governance 
 

8.1 Wisseling van het bestuur  

 
Na de zomer van 2019 zijn 3 nieuwe bestuursleden toegetreden: Eline Crins, Frank Diederik Pot en Jeroen 
Brouwer. 

Oude bestuursleden zijn afgetreden. Dit waren: Kike Olsder (secretaris en communicatie) en Geertje Vos 
(algemeen bestuurslid en HR) en Annet Roodenburg (voorzitter). Zij hebben, vanaf de start van de stichting 
op 19 januari 2011, 8,5 jaar lang mee gedraaid als bestuurslid of adviseur en zijn de leden van het eerste uur. 
Zij hebben de stichting vanuit een huiskamer met 10 koppelingen van een vrijwilliger aan een gezin in zeer 
experimentele fase, samen met de initiatiefnemer en directeur gebracht naar een stichting waarin 450 
gezinnen en vrijwilligers zijn begeleid en die is geprofessionaliseerd.  

De HR rol is inmiddels zo gegroeid dat deze nu wordt betaald. Hetzelfde geldt voor de communicatie. Omdat 
deze taken zo groot werden (HR en communicatie) huren wij hen in voor 1-3 uur/week, sinds zij zijn 
afgetreden als bestuurslid. 

We hebben een nieuw bestuur gevormd omdat het oude bestuur vooral gericht was op de eerste locatie (en 
moederorganisatie) Zeist en het nieuwe bestuur de landelijke uitrol kan begeleiden. 

Huidige rollen: 

Rol  Bestuurslid sinds: Naam  Achtergrond  

Voorzitter 1 december 2019 Eline Crins Hoofd projectadvies  
Bekend met 

Aandacht in de krant voor de bestuurswissel 
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groeiprogramma en 
fondsen 

Secretaris  1 december 2019 Frank Diederik Pot Organisatieadviseur 

Penningmeester September 2016 Trudy Slager Algemeen Directeur bij 
een 
kinderopvangorganisatie 

Algemeen 
bestuurslid 

1 december 2019 Jeroen Brouwer Adviseur sociaal domein 

 

Het bestuur van Samen Oplopen is volledig onafhankelijk. Er is geen sprake is van: 

• Onderlinge familiare banden binnen het bestuur. 

• Familiare banden van bestuursleden met betaalde medewerkers . 

• Het uitvoeren van betaalde opdrachten voor de stichting door bestuursleden. 
 
De laatste jaren zijn we toegegroeid naar een bestuur dat meer op afstand staat. Voorheen waren de 
bestuursleden bijvoorbeeld rechtstreeks betrokken bij medewerkers (vooral HR en communicatie).  

De directeur beslist meer zelf en taken van haar zijn naar de intern- en extern verantwoordelijke senior 
medewerkers gegaan. Dit is een onderdeel van het proces ‘zelforganisatie’ dat we zijn ingegaan. 

We hebben bewust geen Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur. Daar zijn we te klein voor en we vinden 
deze vorm gunstiger richting financiers. De directeur heeft veel bevoegdheden, maar is de enige ‘dagelijks 
bestuurder’. Daarom is het fijn dat er een bestuur is, al is het op afstand, dat wel mee denkt. 

 

8.2 governance  

 

8.2.1 ANBI en doelstelling 

 
Stichting Samen Oplopen heeft geen winstoogmerk en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
We zorgen er voor financieel gezond te zijn en reserves te bestemmen. Altijd tot doel van onze stichting. 
 
De raad van Advies en het bestuur werken onbezoldigd, als vrijwilliger. Daarnaast werken er vele vrijwilligers 
mee in de stichting die gezinnen steunen of helpen bij feesten of coachen van de coordinatoren. Alle 
betaalde krachten doen hun werk om de doelstelling van de stichting uit te voeren. In de statuten staat de 
doelstelling zo verwoord:   

doelstelling  

2.1. De doelstelling van de stichting is: Verbetering van het gezinsklimaat met als gevolg 

voorkomen van zware problematiek in de tweedelijnsgezondheidszorg. 

2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: Het inzetten van vrijwilligers in gezinnen met 

problemen onder leiding van een professionele coördinator en het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
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8.2.2 Organogram stichting Samen Oplopen 2019 

Hieronder vind u het organogram van de stichting Samen Oplopen: 

 

 

8.2.3 Comité van Advies en bestuur 

In het Comité van Advies (CvA) zijn geen wijzigingen geweest. Zij sluiten 2 keer per jaar aan bij het bestuur. 
Daarnaast zijn de leden per situatie benaderbaar voor advies. 

Het CvA denkt mee en adviseert in zaken zoals het werven van financiën, HR, strategie, contacten gemeente 
en groei. Ook kunnen we via hen aansluiten op het calamiteitenbeleid bij seksueel misbruik 

In het bestuur hebben grote veranderingen plaats gevonden. Zie 8.1. Dit om ons meer te kunnen richten op 
de uitrol. 

8.2.4 Directeur, intern en extern verantwoordelijke senior-medewerker 

Doordat de directeur (Linda Otterman) zich meer wil richten op de uitrol zijn er vanaf september 2019 2 
seniorcoordinatoren aangesteld als een intern verantwoordelijke (IV) en extern Verantwoordelijke (EV). De 
IV is verantwoordelijk voor alle interne zaken binnen het team Zeist (waar de stichting werkgever is), zoals: 
stagiares, werving en begeleiding, aansturen van de administratie en backoffice, jaarplan, 
verzuimbegeleiding, handboek personeel, HR, e.d.  
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De EV is verantwoordelijk voor de 
contacten naar buiten: met de 
financiers, fondsen, gemeente, 
partners. Ook voor het mee 
bewaken van de begroting en het 
professionele netwerk rondom 
Samen Oplopen. 

Het team met de coordinatoren, 
samen met de IV en EV is aan het 
groeien naar zelforganisatie.  
 
De directeur blijft 
eindverantwoordelijk voor 
contracten van de medewerkers, 
begroting, jaarverantwoording, 
contacten met de extern ingehuurde 
krachten (boekhouder, ICT, accountant en HR) en is de brug naar het bestuur. 

8.2.5 Boekhouding en controle 

De accountant  verzorgt ook de loonadministratie en wordt voor de controle ingehuurd . Voor de ICT hebben 
we een contract gesloten met een externe partij. Hij bewaakt onze privacy volgens de AVG met het inregelen 
van de beveiliging van de laptops (refurbished), het delen van bestanden in een beveiligde cloudomgeving 
(professionele Sharepoint via Techsoup) en beveiligd mailen (Zivver). 

8.2.6 Zelforanisatie en vierogen controle  

We hebben interne afspraken vast gelegd in een ‘handboek zelforganisatie’ waarin we beschrijven wie 
waarvoor verantwoordelijk is en hoe bepaalde processen verlopen.  

Onderwerpen zoals: 

• interne waarden,  

• omgangsregels,  

• rollen en taken, kaders en verantwoordelijkheden,  

• functionering en jaargesprekken,  

• verlofregelingen,  

• reiskosten en werkkosten, 

• cadeautjes,  

• procedure ziekmelding,  

• deskundigheidsbevordering,  

• overleg- en vergadermomenten,  

• klachten en incidenten,  

• gegevensbeschermingsbeleid en Privacyverklaring,  

• enz.  
Dit is een werkdocument waar we steeds nieuwe regelingen in opnemen vanwege voortschrijdend inzicht. 
We  

De 4 ogen controle, qua betalingen, de betaalpassen en identifiërs hebben we vastgelegd in een document 
‘ 4-ogencontrole’.  

 

8.2.6 aandachtspunten voor 2020 

De afgelopen 2 jaar zijn we van een pioniersorganisatie gegroeid naar een semiprofessionele organisatie. 
Veel is inmiddels goed geregeld. Maar het is goed scherp te blijven en ons te blijven ontwikkelen. 
Aandachtspunten voor 2020 zijn: 

Halverwege 2019: In loondienst van Stichting Samen Oplopen:  
coordinatoren Zeist, directeur, backoffice 
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✓ Bewaking van het uitdijende werk zonder onze eigen speciale kwaliteiten te verliezen (eigenheid, 

korte lijnen, weinig regelwerk). 
✓ Een stabiele bekostiging van de coördinatoren-uren met ruimte voor maatwerk.  
✓ Financiering laten vallen onder het zorgbudget. Dáár schalen we af en besparen we. 
✓ Financiering voor de uitrol voor de komende 5 jaar. 

✓ Risicoanalyses 

✓ Invulling van de nieuwe bestuurs-rollen 

✓ Backups maken van systemen en  werkzaamheden. Draaiboeken ontwikkelen voor ls een 

medewerker uitvalt en/of een tweede verantwoordelijke aanstellen. 
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9 Collectief ‘Informele steun aan kind en gezin’ en onderzoek 
 

9.1 Collectief ‘informele steun voor kind en gezin’ 

In mei 2019 zijn we met 4 andere informele gezinsprojecten een collectief zijn gestart: het collectief 
‘informele steun voor kind en gezin’. 

Samen met vier andere landelijk werkende gezinsprojecten (Buurtgezinnen.nl, MeeleefGezin, Gezin in de 
Buurt en Steunouder Nederland), actief in ruim tachtig Nederlandse gemeenten, hebben we in het Collectief 
informele steun aan kind en gezin onze krachten gebundeld om ‘samen opvoeden’ meer op de kaart te 
krijgen. Alle vijf de initiatieven  koppelen jeugdigen en gezinnen met een hulpvraag aan onbekende 
vrijwillige steungevers uit de buurt en faciliteren hen daarbij. Hoewel de werkwijze en begeleiding van de 
jeugdigen en gezinnen verschilt, streven we als organisaties hetzelfde doel na met deze inzet van informele 
steun. We willen kinderen, ouders en gezinnen vroegtijdig ontlasten en hun draag- c.q. veerkracht 
versterken vanuit de overtuiging dat zo grotere problemen voorkomen kunnen worden of bestaande 
problemen kunnen afnemen.  
 
We trekken samen op naar het ministerie van VWS en werken samen met de VNG om meer bekendheid en 
platform in Nederland te krijgen. Ook congressen als ‘Kansrijke start’ grijpen we aan om ons te profileren als 
collectief. 

Aan het eind van het jaar stopte Gezin in de Buurt met deelname aan het collectief omdat het bestuur van 
Present (waaronder degene viel die namens Gezin in de Buurt deel nam) het niet vond passen bij Present. 
 

 

9.2 Onderzoek 

Ook is Samen Oplopen samen met Steunouder en Buurtgezinnen bezig geweest met het opzetten van 2 
onderzoeken. Drs. Elize Lam, senior onderzoeker/kenniskringlid van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is de trekker van en schrijver van het onderzoeksplan.  

Het idee is twee onderzoeken te doen: 

Deelonderzoek 1 zal gaan over de meerwaarde van informele steun. 
Dit onderzoek brengt de (financiële) opbrengsten en de werkzame elementen van informele steun aan 
gezinnen in beeld. Waarom werkt informele steun? Het kan helpen de methodieken door te ontwikkelen en 
gemeenten beter zicht te geven op de zin van informele steun voor hun eigen jeugdbeleid en de 
pedagogische civil society. 

Deelonderzoek 2 zal gaan over passend op- en afschalen tussen formele en informele hulp. Lukt het 
medewerkers van lokale teams af te schalen naar informele hulporganisaties en wat is daar voor nodig? Dit 
draagt bij aan transformatiedoelen, eerder de juiste hulp op maat bieden, demedicaliseren en normaliseren. 
Het vergroot bovendien de kans dat jeugdigen zo normaal mogelijk en kansrijk kunnen opgroeien, en dat 
eventuele escalatie van problemen wordt voorkomen. Passend op- en afschalen voorkomt het over- en 
ondervragen van informele steungevers.   

Voor beide onderzoeken wordt financiering gezocht.  
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10.   Inkomsten en uitgaven 
 
Financieel gezond zijn met mensen in vaste dienst is een belangrijk punt voor onze stichting, willen we ons 
werk voor de kwetsbare gezinnen kwalitatief goed blijven uitvoeren. Ook blijft duurzame financiering een 
belangrijk aandachtspunt van het bestuur en de directeur. Eind 2019 stopten 3 fondsen met de financiering 
van het vluchtelingenproject. Dit werd niet meteen opgevangen door nieuwe financiering waardoor dit 
gevolgen had voor het tijdelijk dienstverband van personeel. 
Gelukkig hebben we in 2019 kunnen eindigen met een positief saldo waardoor we financieel gezond zijn 
gebleven als stichting. Ook kwam er begin 2020 nieuwe financiering waardoor we positief 2020 in stappen. 
De accountant heeft een controleverklaring uitgevoerd over alle financiën van de stichting.  
 
De inkomsten en uitgaven zijn te vinden in de financiële verantwoording over 2019. De balans en de 
accountantsverklaring zijn ook beschikbaar en opvraagbaar. De verplicht te publiceren stukken zijn op te 
vragen in het  ANBI-portaal: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

