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1. Inleiding 
 

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). 
 
In 2018 is Samen Oplopen verder gegroeid. Dit jaar, in tegenstelling tot vorige jaren, niet met de nadruk op 
ontwikkeling in het aantal koppelingen, maar met nadruk op ontwikkeling in de aard van de ondersteuning  
en ontwikkeling van de organisatie.  
 
Bepalend voor onze werkzaamheden in 2018 waren de volgende punten: 

- Ontwikkeling van de instroom bij nieuwkomers, zoals gezinshereniging 
- Groei in het kader van het groeiprogramma van het Oranjefonds 
- Ontwikkeling landelijke stichting 
- Ontwikkeling zelfsturend team Samen Oplopen Zeist 

In dit jaarverslag gaan we in op deze ontwikkelingen.  
 
Samen Oplopen is in 2011 in Zeist gestart. Daardoor wordt het maken en begeleiden van koppelingen van 
vrijwilligers aan gezinnen in Zeist uitgevoerd door de stichting Samen Oplopen zelf, die werkgever is van de 
coordinatoren en backoffice. Daarnaast zet de stichting zich in voor implementatie van de werkwijze in 
andere gemeenten. De werkwijze van Samen Oplopen Zeist wordt sinds 2016 ook uitgevoerd door Samen 
Oplopen De Bilt, onder verantwoordelijkheid van Stichting MENS De Bilt. 
Ook Hilversum startte in 2016 met Samen Oplopen. Daar is de werkwijze echter veranderd en is Stichting 
Bidaya door gegaan met het ondersteunen van gezinnen op hun eigen wijze. 
 
Samen Oplopen de Bilt en Zeist hebben samen, vanaf de start in 2011 en 2016, 356 koppelingen begeleid 
van vrijwilligers aan gezinnen met veel stress. In alleen 2018 waren dat er 152. 
 
Hoofdstuk 1 tot 5 betreft het inhoudelijk jaarverslag van 2018. 
In bijlage 1 vindt u de werkwijze die voor alle (huidige en toekomstige) locaties van Samen Oplopen geldt. 
 
Voor 2018 kreeg Samen Oplopen financiële bijdragen van de gemeente Zeist, VSBfonds, Oranjefonds en 
Stichting SOZW Zeist. De bijdragen van de fondsen waren specifiek bestemd voor het begeleiden van 
nieuwkomers (vluchtelingen met een status). Daarnaast ontvingen we een bijdrage van het Oranjefonds om 
deel te kunnen nemen aan het Groeiprogramma waardoor we worden toegerust  om Samen Oplopen ook in 
andere gemeenten te starten.  
 
Dit inhoudelijke jaarverslag is geschreven voor zowel de financiers van onze reguliere werkzaamheden als 
voor de financiers van specifieke projecten, zoals Samen Oplopen met Nieuwkomers.  
 
Het financiële jaaroverzicht (kosten en batenoverzicht, balans, toelichting) is apart opvraagbaar. 
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2. Samen Oplopen in 2018 

 

De kern van de werkzaamheden van Samen Oplopen is het ondersteunen van gezinnen met meerdere 
problemen. Samen Oplopen koppelt een gezin aan een vrijwilliger, die vriendschappelijke ondersteuning 
biedt in het gezin. De coördinatoren van Samen Oplopen, zijn professionals met een 
hulpverlenersachtergrond. Zij begeleiden deze koppels, houden een vinger aan de pols en bieden zo nodig 
zelf zorg of verwijzen naar zorginstanties.  

Sinds 2016 bieden we ondersteuning aan nieuwkomers, wat een andere aanpak vraagt. Sinds 2017 zetten 
we ook actief in op het verspreiden van onze aanpak naar andere gemeenten, zodat meer gezinnen op 
vergelijkbare wijze ondersteund kunnen worden. Hieronder gaan we in op ontwikkelingen die bepalend 
waren voor onze activiteiten in 2018.  

 

2.1 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. Zie verder hoofdstuk 5 voor onze werkwijze. 
 

2.1.1 Gezinnen 

De gezinnen die instromen bij Samen Oplopen werden doorverwezen door onze partners: het CJG, 
Integratieroute Zeist, Vluchtelingenwerk, verloskundigen, Sociaal Team (ST) en de inloophuizen. 
 
Typering gezinnen 

Ruim 90% van de gezinnen bij Samen Oplopen leeft in een minimumsituatie, 30% betreft een alleenstaande 
moeder, 84% van de ouders is niet in Nederland geboren. De landen van herkomst van alle gezinnen die 
ondersteund worden zijn zeer divers (zie H3.1). 

Het sociale netwerk van de gezinnen is door allerlei redenen zeer schraal. Alle gezinnen hebben op 
meerdere levensgebieden hulp/ ondersteuning nodig. 
 
De gezinnen hebben het zwaar door bovenstaande belastende factoren. Het maakt dat er veel stress is in de 
gezinnen en ouders vaak maar net het hoofd boven water houden. Vaak blijft er geen energie over om 
positieve aandacht te geven aan de kinderen of ze goed op te voeden.  
 
Vrijwilligers lopen half jaar tot twee jaar met deze gezinnen op en denken en doen mee waar nodig. 
Een maatje, of een steunend vrijwilligersgezin denkt en doet mee in alles wat maar nodig is. Dat vermindert 
stress, helpt een netwerk op te bouwen, geeft weer grip op het leven en uiteindelijk ontwikkelen de 
kinderen in de gezinnen zich beter. Na deze begeleiding kan een groot deel zelfstandig verder.  
 
Problematiek 

55% van de gezinnen heeft zware en 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.  
45% van de gezinnen hebben ‘lichte’ problematiek. Daar heeft Samen Oplopen vooral een preventieve rol of 
blijft in het gezin als hulpverlening is afgesloten. 
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2.1.2 Vrijwilligers 

In 2018 waren er ruim 116 vrijwilligers. 6 vrijwilligers hebben een andere culturele achtergrond. 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. 
 
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. Dit werkt zingevend voor de vrijwilligers en maakt gelukkig. 
Naast vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een gezin zijn er ook vrijwilligers die andere werkzaamheden 
verrichten. We hebben een vrijwilliger die alles rond computers verzorgt bij de gezinnen, een vrijwilliger die 
hand en spandiensten doet bij gezinnen thuis: kasten in elkaar zetten, verhuizen, kabels aan leggen, enz. 

Ook hebben we dit jaar gewerkt met 5 stagiaires, die elk 3 à 4 gezinnen begeleidden. Zij worden begeleid 
door stagegesprekken met een van onze coördinatoren, die om de week plaats vinden. Deze stagiaires zijn 
hbo studenten en sinds dit jaar zijn we als pilot ook met een mbo student begonnen. 
 
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

Samen Oplopen organiseerde in 2018 vrijwilligersavonden en intervisieochtenden voor alle vrijwilligers die 
via Samen-Oplopen gekoppeld zijn aan een gezin. Deze bijeenkomsten bestaan uit een inleiding/lezing over 
een specifiek thema, en vervolgens intervisie tussen de vrijwilligers onderling, begeleid door de 
coördinatoren. Elke locatie heeft de eigen invulling van 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 van je 
grenzen, het omgaan met cultuurverschillen en de aard van de ondersteuning. Verplicht nieuw onderdeel is 
dat nieuwe vrijwilligers de e-learnings van Humanitas dienen te volgen. Deze starterstraining is 2 keer 
georganiseerd. Samen Oplopen Zeist en de Samen Oplopen de Bilt doen dit samen. 
 
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 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. 
 
Naar aanleiding van een enquête die onder de vrijwilligers gehouden is in 2017 is er in 2018 meer op maat 
begeleiding aan de vrijwilligers geboden, en is de frequentie van de vrijwilligersavonden omlaag gegaan.   
 

2.1.3 Koppelingen van vrijwilligers aan vluchtelinggezinnen 

Toen wij in januari 2017 startten met het project ‘Samen Oplopen met nieuwkomers’ 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 merken we dat deze aanname niet klopt. In de eerste periode in 
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Nederland zijn nieuwkomers vooral aan het ‘overleven’, en zijn ze gericht op de inburgering, het leren van de 
taal en gezinshereniging. Wanneer ze geslaagd zijn voor hun inburgering en uit de overlevingsstand komen, 
worden diepere problemen zoals trauma’s zichtbaar. Er ontstaat ruimte en er komt andere problematiek  
naar boven. Onze vrijwilligers signaleren pas later in de koppeling problemen die bij de intake niet aan de 
orde waren: relatieproblemen, traumaverwerking van oorlog en vlucht, opvoedproblemen. En dan komt de 
fase van het echte integreren: wat ga je doen na de inburgeringscursus? Dan komen ze vaak in een 
isolement, waar ze niet makkelijk uitkomen. 
 
Bij de start in 2017 hadden we dus gedacht dat het ‘makkelijker’ zou zijn. We verwachtten taalproblemen, 
maar waren niet meteen bedacht op onderliggende problematiek, zoals hierboven beschreven, die er bij 
meer dan de helft van de nieuwkomersgezinnen blijkt te zijn. Met ingang van 2018 hebben we de 

coördinator ruimte gegeven om 5 extra 
huisbezoeken in te plannen. Ook betekent dit 
voor deze nieuwkomergroep dat we een aantal 
koppelingen niet kunnen afsluiten na 2 jaar, 
maar gemiddeld per koppeling een half jaar 
extra ondersteuning moeten bieden.  
 
Goed om ook te noemen is dat we ook gezinnen 
zien waar een of beiden ouders een opleiding 
volgt en er verschillende gezinnen zijn waar een 
of beiden ouders een baan heeft gevonden. 
 
 
 

 

2.1.4 Alleenstaande jongeren 

Daarnaast zien we de alleenstaande jongeren, met name Eritrese jongeren, uitstromen naar een mbo 
opleiding met veelal een baan er naast. Deze groep werkt aan hun toekomst en doet het relatief goed. Wel is 
het zo dat doordat deze jongeren snel zijn doorgestroomd, ze niet meer in beeld bij zijn bij de organisaties. 
We weten dus feitelijk niet goed hoe het nu met ze gaat: redt deze groep het, begrijpen ze de 
administratieve wisselingen, hebben ze voldoende inkomen etc.   
 

2.1.5 Sociaal netwerk gezinnen en jongeren 

Uit het monitoren van de koppelingen aan blijkt dat velen het 
lastig vinden om een sociaal netwerk op te bouwen en de weg 
te vinden naar instanties.  
 Dit zijn punten waar Samen Oplopen een rol in kan spelen en al 
speelt. In Zeist en de Bilt organiseren we bijvoorbeeld 
halfjaarlijkse feesten waar gezinnen nieuwkomers elkaar 
ontmoeten. Veel van onze vrijwilligers gaan met hun gezin op 
de fiets door Zeist om publieke plekken en instanties te laten 
zien. We trainen onze vrijwilligers op deze twee punten,  en 
houden dit als aandachtspunt.  
 

Zomerfeest 2018 

Vrijwilligers (vader en dochter)  
met jongere en een vader van een gesteund gezin 
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2.2 Groeiprogramma 

Samen Oplopen nam in 2018 deel aan de tweede module van het Groeiprogramma van het Oranjefonds: 
een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor 
maatschappelijke organisaties die hun lokale 
initiatief wilden laten groeien. 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. Namens Samen Oplopen nam Linda 
Otterman deel aan de workshops, trainingen 
en bijeenkomsten. De trainingen, verzorgd 
door gerenommeerde bedrijven, zijn zeer 
leerzaam. Maar de contacten met mede-
initiatiefnemers zijn zeker zo vruchtbaar door 
de uitwisseling van expertise en energie. 

We hebben dit jaar binnen het groeiprogramma twee experimenten opgezet: 

- Samen Oplopen in nieuwe gemeenten starten in samenwerking met Steunouder, waarbij we onze 
ondersteuning gezamenlijk inzetten. Samen Oplopen en Steunouder bieden beiden informele zorg, en zijn 
aanvullend: Samen Oplopen komt in het gezin, Steunouder haalt een kind voor een middag uit het gezin, 
beiden met als doelstelling verminderen van stress in het gezin.  

- 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.  

Beide experimenten vroegen veel tijd en inzet, en leiden tot nieuwe inzichten over onze aanpak, de 
inbedding in het zorgveld en mogelijke verdienmodellen.  

Naast verkenning in een tiental gemeenten in Nederland is Samen Oplopen aan het begin van 2018 gaan 
mee doen met het Innovatie Netwerk Jeugd (INJ) in het Hart van Brabant. De initiatiefnemer moest daarvoor 
2x pitchen voor een jury van de formele zorg, jeugd en burgers. Na 2 maal een drievoudig ja van de jury’s 
leidde dit tot verkennende gesprekken in 7 plaatsen in Brabant. Ook aan dit traject waren trainingen 
verbonden. In Brabant is een lokale initiatiefnemer namens Samen Oplopen mee gaan doen in de 
verkenning en ontwikkeling: Karlijn Cillesen. 

We hopen de nieuwe inzichten in 2019 weer verder te kunnen brengen en toe te kunnen passen in het 
derde jaar van het groeiprogramma.  

 

2.3 Van Pionier naar gevestigde organisatie 

Samen Oplopen is de laatste jaren hard gegroeid, door een groeiende bekendheid en groeiende vraag. Dit 
leverde ‘groeipijnen’ op, die in 2018 duidelijk merkbaar waren. 

✓ Met de groei van de aantallen gezinnen groeit de administratie en andere overhead (ICT, laptops, 
telefoons, HR) aanzienlijk en wordt complexer. De gegevens van gezinnen waarmee wij werken zijn 
sterk privacy gevoelig, en dit vraagt om specifieke aanpassingen zoals ‘versleuteld mailen’ en extra 
maatregelen ten aanzien van werken ‘in de cloud’. Deze aanpassingen hebben we in 2018 
doorgevoerd. Hierdoor voldoen we aan de AVG.   

✓ In 2018 hebben we 2 mensen aangenomen, een coördinator en iemand voor de backoffice. De groei 
van het team vraagt om een uitgebreider HR beleid. De HR taken worden tot op heden gedaan door 
een vrijwillig bestuurslid. Voor 2019 kijken we hoe we dit anders kunnen beleggen.  

Netwerken na een trainingsdag Groeiprogramma 
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✓ In Zeist is Stichting Samen Oplopen (als’ moederorganisatie’) werkgever van de uitvoerende 
coordinatoren in Zeist en backoffice. Op andere locaties wordt Samen oplopen uitgevoerd door 
lokale welzijns- of zorgorganisaties.  

✓ De directeur werkt zo wel landelijk 
en als teamleider in Zeist. 

✓ Er is externe inhuur voor de 
boekhouding, ICT en 
communicatie. Deze werken voor 
de hele stichting. 

✓ Doordat de directeur van Samen 
Oplopen een fundamenteel deel 
van haar tijd in 2018 besteedde 
aan de werkzaamheden binnen 
het groeiprogramma en de 
beoogde uitrol, veranderde de 
aansturing van ‘team Zeist’. De 
coordinatoren werden gecoacht 
naar een zelfsturend team.  

✓ Om na 8 jaar ons bestaan in Zeist te waarborgen zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Zeist 
over een meerjaren-financiering omdat Samen Oplopen inmiddels zes mensen in loondienst heeft 
en daarmee ook een grotere verantwoordelijkheid draagt als werkgever. De gemeente Zeist heeft 
inmiddels een intentieverklaring voor een driejarige financiering afgegeven.  

 
Aandachtspunten voor 2019 blijven: 

✓ 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. 

 
 

  

In loondienst van Stichting Samen Oplopen:  
coordinatoren Zeist, directeur, backoffice 
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3.   Impact en aandachtspunten 

 

3.1 Aantal koppelingen  

Het totaal aantal koppelingen dat wij in 2018 hebben begeleid is 152. Van de start in 2011 tot 31 december 
2018 zijn er 356 koppelingen begeleid. Omdat Samen Oplopen in het Gooi onder Stichting Bidaya in 2016 
haar eigen werkwijze is gaan hanteren, tellen we de koppelingen van het Gooi niet mee.   

  

 Totaal 
aantal gezinnen 
(Zeist en de Bilt) 

Vluchtelingen 
 
(Zeist en de Bilt) 

Waarvan 
vluchtelingjongeren 
(Zeist en de Bilt) 

CJG/Sociaal team 
 
(Zeist en de Bilt) 

Actieve koppelingen 
op 1 januari 2018 

100 (82+18) 48 (47+2) 6 (5+1) 51 (35+16) 

Nieuwe instroom in 
2018 

52 (45+7) 19 (16+3)  33 (29+4) 

Totaal 152 (127+25) 67 (63+5)  84 (64+20) 

Afgerond in 2018 56 (48+8) 23 (23+0)  33 (25+8) 

Actieve 
koppelingen  
per 31-12-2018 

96 (79+17) 45 (40+5)  51 (39+12) 

 
 

Land/regio van afkomst Aantal gezinnen 
(Zeist en de Bilt) 

Syrië 52 (43+9) 

Eritrea 16 (15+1) 

Nederland 24 (16+8) 16% 

Andere Europese landen (incl. Turkije) 11 (11+0) 

Afrikaanse landen 21 (19+2) 

Midden-Oosten 28 (23+5) 

Totaal aantal gezinnen in begeleiding 2018 152 (127+25) 

 

In deze 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 75 van de 356 koppelingen 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 ‘Community’ 

Er is de afgelopen jaren een community ontstaan van 
mensen die betrokken zijn bij Samen Oplopen. 
In 2018 gingen we over het aantal van 300 koppelingen 
heen, die we sinds onze oprichting hebben begeleid. Dit 
betreft +/- 400 ouders en +/- 900 kinderen en ongeveer 240 
vrijwilligers en 50 leden van serviceclubs. Met velen 
daarvan hebben we nog contact en ook zonder 
tussenkomst van Samen Oplopen hebben betrokkenen 
onderling contact.  

Samen Oplopen community 
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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 belangrijk en ‘gezien’.  
 

3.2.1 Netwerkactiviteiten in 2018 

In 2018 zijn de volgende activiteiten door Samen Oplopen georganiseerd om het sociale netwerk van de 
gezinnen te vergroten: 

✓ Winterfeest (27 januari) en Zomerfeest (23 juni) in Zeist. Beiden waren succesvol: het aantal 
bezoekers groeit, ook vanuit andere maatschappelijke organisaties.  Op het Winterfeest, in de zalen 
naast de Noorderlichtkerk, waren zo’n 275 mensen aanwezig : ouders, vrijwilligers, kinderen en  
belangstellenden. En op het Zomerfeest op de Boswerf waren ruim 300 mensen.  

✓ Samen Oplopen de Bilt heeft op 29 september 2018 haar eerste eigen feest georganiseerd in 
samenwerking met Reinaerde de Bilt bij buurtboerderij de schaapskooi voor de gezinnen, 
vrijwilligers en belangstellenden van de Bilt. 

✓ Doorverwijzen en mee gaan naar de activiteiten van de inloophuizen. 
✓ Mailing over bij bestaande activiteiten in de woonplaats aan gezinnen en vrijwilligers. 
✓ Betaalbare oppaspool van betrouwbare jonge meiden voor de gezinnen, zodat de moeders naar 

activiteiten kunnen. In 3 gezinnen hebben meiden regelmatig opgepast. Het gezin betaalt 1 euro per 
uur aan het oppasmeisje, Samen Oplopen vult 3 euro aan. 

✓ Regelen van vakanties : 2 gezinnen zijn op vakantie geweest ( midweek of week in huisje of tent in 
Nederland). Deze vakanties worden gesponsord door de service club Odd Fellows Utrecht (Rebecca’s 
loge). 

✓ Regelmatig koppelen we gezinnen aan elkaar door met hen mee te gaan en ze kennis met elkaar te 
laten maken, als we vermoeden dat er een ‘klik’ zal zijn door gemeenschappelijke cultuur, buurt, 
behoeften of leeftijd van de kinderen. 

✓ Vrijwilligers trainen we op ‘sociale netwerk vergroten’. Vele vrijwilligers maken met hun gezin kennis 
met de buren of gaan mee naar activiteiten of sport. 

 

3.3 Impact in de maatschappij  

Samen Oplopen doet volop mee in de beweging gericht op meer zelfredzaamheid bij bewoners. Het 
vergroten van zelfredzaamheid is binnen onze organisatie een belangrijke drijfveer. 
Door onze  brugfunctie tussen informele en formele zorg zijn we een belangrijke partner voor gemeente en 
zorginstellingen. 

Samen Oplopen: 
✓ Zorgt dat  problemen preventief worden aangepakt. 
✓ Maakt dat er minder inzet is van hulpverlening. 
✓ Maakt dat hulpverlening sneller kan afschalen. 
✓ Combineert hulpverlening (door de professionele coördinatoren, die zelf hulpverlener zijn) met inzet 

van vrijwilligers binnen een gezin. Vrijwilligers en professionals die vanuit 1 organisatie samen hulp 
bieden. We zijn daarin vernieuwend. 

✓ Vormt een brug tussen de 0-en 1e lijns zorg 
✓ Zorgt voor verbindingen die er nog niet waren:  

tussen hulpverlenersorganisaties en vrijwilligersorganisaties (ook in de maatjesalliantie),  
tussen het gezin en een (nieuw) sociaal netwerk rond het gezin. 

✓ Brengt een deregulering tot stand. We proberen te kijken naar wat goed is voor de mens en niet 
voor de organisatie of het systeem. We hebben weinig regels en papieren rompslomp. 

✓ Sluit aan bij de behoeften en de kracht van het gezin en komt niet met eigen ideeën over goede zorg 
(mensen kiezen en beslissen zelf). 

✓ Is gelijkwaardig in de steun door een vrijwilliger. 
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✓ Zet de leefwereld van het gezin centraal. Zo lang de ontwikkeling van kinderen niet in het geding is, 
bewegen we mee met waar het voor het gezin/de jongere om gaat.  

✓ De menselijke maat wordt weer normaal.  
✓ Is zeer breed in haar aanpak (generalistisch): van opvoeding tot financiën, van samen-koken tot 

samen muziek maken, van vrienden maken tot huiswerkbegeleiding, van taal-oefenen tot samen 
naar een voetbalwedstrijd gaan, van mee naar de sociale dienst tot mee naar de kinderrechter. 

✓ De vertrouwensband zorgt voor een goed inzicht waar écht de oplossing van het probleem 
gevonden moet worden. 

✓ De relatie stuurt de richting van de zorg. 

3.3.1 Impact meten in gezinnen 

We meten de effecten van onze begeleiding op het welzijn van gezinnen door middel van een nulmeting ten 
tijde van de eerste intake, een 1-meting na een jaar en een 2- (of eind-) meting bij afronding. Bij deze 
metingen scoren gezinsleden hun situatie aan de hand van negen leefgebieden. Alle gezinnen geven aan 
gedurende de ondersteuningsperiode vooruit te gaan op meerdere leefgebieden.  

In 2018 is er door een 3e jaars student pedagogiek aanvullend onderzoek gedaan naar de ervaringen van 

gezinnen, aan de hand van interviews en de metingen die wij doen. Het psychisch functioneren verandert 

het meest door de begeleiding. De ouders zien veel verandering in hun persoonlijk leven. Ze geven aan dat 

ze zich socialer, zelfverzekerder en meer geaccepteerd voelen in de samenleving. Ze benoemen dat ze 

vrolijker zijn geworden in hun leven, minders stress ervaren, vooral omdat hun kinderen vrolijker zijn. De 

gezinnen merken veel verandering bij hun kinderen. Ook de kinderen vinden de begeleiding erg leuk. Dit 

komt omdat de kinderen veel activiteiten ondernemen met de vrijwilliger, maar ook veel leren van een 

vrijwilliger. Het komt ook doordat Samen Oplopen leuke feesten organiseert en cadeautjes stuurt naar de 

kinderen die ze als heel leuk ervaren. Als aandachtspunt gaven de gezinnen aan dat ze nog meer 

ondersteuning zouden willen bij het sociaal functioneren. 

 

Lees hier het onderzoek van Sarah Matti betreffende 9 leefgebieden die beschrijven wat Samen Oplopen 

betekent voor gezinnen. 

 
3.4 Aandachtspunten  

Als Samen Oplopen  zien wij veel  wat op gezinsniveau anders kan, maar ook signaleren wij knelpunten 
binnen de bestaande structuren in gemeenten. Daarnaast zijn wij door organisatiegroei zelf ook in 
verandering. Hieronder een overzicht van aandachtspunten op deze terreinen.  

3.4.1 Interne organisatie 

- Het begeleiden van vrijwilligers vraagt steeds meer een op maat geboden aanpak. Vrijwilligers 
hebben ook een druk weekprogramma waardoor grote bijeenkomsten minder goed gevolgd 
worden. 

- Toename van zwaarte van de problematiek van met name vluchtelingengezinnen wat meer 
tijdsinvestering vraagt. 

- Het structureel uitbreiden van sociaal netwerk is aandachtspunt vanuit de gemeente. Wij voelen ons 
mede verantwoordelijk en zoeken naast de geboden inzet wat wij hierin verder kunnen betekenen. 

3.4.2 Externe aandachtspunten 

- Niet goed op elkaar aansluitende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de zorg elkaar tegen werkt.  
Mensen die zorg nodig hebben worden vaak nét zo behandelt door wet en regels van bijvoorbeeld 
de Regionale Sociale Dienst, als gezond hoogopgeleide mensen. Dit werkt averechts in het ‘leven 
weer op de rit krijgen’. Er zou meer naar de redenen van niet-aan-de-verplichtingen-kunnen-voldoen 
gekeken moeten worden en samengewerkt worden in vertrouwen op en met de hulpverlening.  

- Merendeels stopt vluchtelingenwerk na een jaar met de begeleiding. Lang niet iedereen kan dan 
goed omgaan met de administratie en de financiën. We zien dat er nog verbetering te behalen valt 

https://samen-oplopen.nl/wp-content/uploads/2019/02/Vervolgonderzoek-na-onderzoek-kenniscentrum-HU.-2018.-Sarah-Matti.-docx.pdf
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op de overgang van vluchtelingenwerk naar lokale organisaties zoals het wegwijz cafe, Bureau 
sociaal Raadslieden en formulierenbrigade. Nu wordt er soms opgeschaald naar 1e en 2e lijns zorg 
voor ondersteuning op dit gebied.  

- Er is een verschil te zien in kinderen die naar speciale taalklassen gaan en kinderen die instromen in 
‘gewone’ klassen. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling van de kinderen, met name in de 
taalvaardigheid. Kinderen die in klassen komen waar vooral hun eigen cultuur wordt geleefd en 
gesproken, integreren langzamer. Dit vertraagt ook de integratie van de ouders.  

- Gezinnen die door te gaan werken net bóven de minimumregelingen komen (ongeveer 1700 euro 
per maand verdienen), hebben geen recht meer op extra aanvullingen (toeslagen en geld-terug-
regeling en jeugdsportfonds keren dan niet meer uit) en hebben in totaal minder dan de mensen die 
in een uitkeringssituatie zitten. Dit stimuleert gaan-werken niet. Werken zou beter beloond moeten 
worden. 

- Bij een aantal vluchtelinggezinnen komt er na gezinshereniging veel spanning op relaties te staan. Er 
is onwetendheid over de mogelijkheden die er zijn rondom scheiding. Tevens zien we spanningen 
die leiden tot huislijk geweld, depressie etc. Dit vraagt meer begeleiding van de coördinator en 
afstemming met de zorgpartners. 

- Een aanbeveling zou zijn om de groep jongeren die doorgestroomd is naar MBO/ werk nog een maal 
te monitoren. 

- Trainingen  voor bijvoorbeeld Eritrese jongeren ondersteunt hen bij de integratie. We zien dat dit 
positief uitwerkt op deze groep en ze zich meer weten te verbinden. 

- Mensen wordt gestimuleerd en geholpen om vrijwilligerswerk te doen naast de inburgering wat leidt 
tot een snellere taalontwikkeling, meer zingeving en contacten. We zien hier positieve resultaten 
van. 

 
We signaleren en bespreken deze punten met onze partners. Wat binnen onze invloedssfeer ligt pakken we 
zelf op, wat buiten onze invloedssfeer ligt bespreken we met de relevante partners en doen we 
aanbevelingen voor.  

 
 

4.   Inkomsten en uitgaven 

 
De inkomsten en uitgaven zijn te vinden in de financiële verantwoording over 2018. De balans en de 
accountantsverklaring zijn ook beschikbaar. Deze staan in ons ANBI portaal. 
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5. Werkwijze Samen Oplopen 

 

5.1 Onderscheid en uitvoering 

In dit hoofdstuk willen wij de werkwijze van Samen Oplopen kort beschrijven. In de doelgroep en werkwijze 
zit het onderscheid met andere informele gezinsprojecten, zoals Buurtgezinnen, Steunouder, 
Meeleefgezinnen, Homestart. We hebben met hen overigens goed contact en stemmen af welke organisatie 
wat doet. Onder andere door een verkenning met een aantal van deze projecten in een onderzoek dat we 
samen met het lectoraat ‘Jeugd en Gezin’ van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wensen te doen. Dat 
verkennen we verder in 2019. 
 
Omdat Samen Oplopen in Zeist is gestart is dit de enige locatie is waar Samen Oplopen wordt uitgevoerd 
door Stichting Samen Oplopen zelf. Anders locaties voeren Samen oplopen uit vanuit een plaatselijke zorg- 
of welzijnsorganisatie, en gebruiken de werkwijze van Samen Oplopen vanuit een 
samenwerkingsovereenkomst (licentie). 
 

5.2 Doel 

Het hoofddoel van Samen Oplopen is: een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in 
gezinnen die veel stress ervaren, door het verbeteren van het gezinsklimaat. 

Subdoelen: 

A. In gezinnen: 
1. Ouders en kinderen hebben een vertrouwensband met de vrijwilliger. 
2. Het sociale netwerk van de gezinsleden breidt uit (geïsoleerd leven vermindert). 
3. Er is overzicht over de financien en voldoende geld om van te leven (armoede vermindert). 
4. Ouders ontwikkelen zich om op een veilige, prettige en evenwichtige manier op te voeden.  
5. Gezinnen/kinderen doen mee naar vermogen in de samenleving: participatie. 
6. De stress vermindert. 
7. De eigen (veer-) kracht van gezinsleden neemt toe. 
8. Zware problematiek wordt voorkomen (preventie). 
 

B. Hulpverlening 
9. Er is een intensieve samenwerking in de gezinnen tussen de informele en formele zorg: de 

formele zorg en Samen Oplopen schalen flexibel op- en af.  
10. Samen Oplopen voorkomt zorg, of neemt (deel van) de zorg over, door de inzet van de 

vrijwilliger en zo nodig kortdurende professionele hulpverlening door de coördinator. 
 

C. Samenleving 
11. Er ontstaat verbinding en begrip tussen verschillende groepen in de samenleving. 

 
We bereiken dit door het hele gezin te steunen in de volle breedte (generalistisch) bij wat hen in de 
negatieve spiraal houdt: geïsoleerd leven, moeite met opvoeden, geen overzicht in de financiën of 
huishouden, een minimumsituatie/armoede, overbelasting, Nederland(s) niet begrijpen, integreren en 
participeren, trauma’s, verdriet of verlies, gebrek aan leuke dingen doen, enzovoort. 
 

5.3 Aanpak 

We bereiken ons doel door een vrijwilliger of mede-gezin te koppelen aan een gezin dat veel stress ervaart. 
Gezin en vrijwilliger lopen een tijdje samen op in het leven. De vrijwilligers denken en doen mee in alles wat 
nodig is en het gezin wenst. Onze kracht is dat we vele uren per week ín de gezinnen komen, daar waar de 
kinderen het grootste deel van hun jeugd door brengen. Er ontstaat een vriendschappelijke 
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vertrouwensband. Door de ruime tijd en de band zien we van heel dichtbij waar het voor de ouders en 
kinderen écht om gaat.  
 
Professionele coördinatoren begeleiden vrijwilligers en het gezin, en leveren indien nodig zelf kortdurende 
zorg in het gezin. De coördinatoren stemmen de zorg af met andere zorgaanbieders waardoor er flexibel op- 
en afgeschaald kan worden tussen formele en informele zorg. Samen Oplopen werkt daarmee preventief en 
is een vorm van samenwerking tussen vrijwilligers en professionele zorg. 

 

5.4 Gezinnen 

De gezinnen die instromen bij Samen Oplopen werden doorverwezen door onze partners: het CJG, 
Integratieroute Zeist, Vluchtelingenwerk, verloskundigen, Sociaal Team (ST) en de inloophuizen. 
 
5.4.1Typering gezinnen 

De gezinnen bij Samen Oplopen leven veelal in een minimumsituatie, zijn alleenstaande moeder, en vaak zijn 
de ouders niet in Nederland geboren. Het sociale netwerk van de gezinnen is door allerlei redenen zeer 
schraal. Alle gezinnen hebben op meerdere levensgebieden hulp/ ondersteuning nodig. 
De gezinnen hebben het zwaar door bovenstaande belastende factoren. Het maakt dat er veel stress is in de 
gezinnen en ouders vaak maar net het hoofd boven water houden. Vaak blijft er geen energie over om 
positieve aandacht te geven aan de kinderen of ze goed op te voeden.  

 
Vrijwilligers lopen half jaar tot twee jaar met deze gezinnen op en denken en doen mee waar nodig. 
Een maatje, of een steunend vrijwilligersgezin denkt en doet mee in alles wat maar nodig is. Dat vermindert 
stress, helpt een netwerk op te bouwen, geeft weer grip op het leven en uiteindelijk ontwikkelen de 
kinderen in de gezinnen zich beter. Na deze begeleiding kan een groot deel zelfstandig verder.  
 
5.4.2 Problematiek 

55% van de gezinnen heeft zware en 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.  
45% van de gezinnen hebben ‘lichte’ problematiek. Daar heeft Samen Oplopen vooral een preventieve rol of 
blijft in het gezin als hulpverlening is afgesloten. 

 

5.5 Vrijwilligers 

Er zijn over het algemeen goed vrijwilligers te vinden die een gezin of jongere willen begeleiden. 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.  
 
5.5.1 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.  
 

5.5.2 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

Samen Oplopen organiseert vrijwilligersontmoetingen voor alle vrijwilligers die via Samen-Oplopen 
gekoppeld zijn aan een gezin. Deze bijeenkomsten bestaan uit een inleiding/lezing over een specifiek thema, 
en vervolgens intervisie tussen de vrijwilligers onderling, begeleid door de coördinatoren.  
 
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 van je 
grenzen, het omgaan met cultuurverschillen en de aard van de ondersteuning. Verplicht nieuw onderdeel is 
dat nieuwe vrijwilligers de e-learnings van Humanitas dienen te volgen.  
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5.5.3 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 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 ST/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. 
 

5.6 Samenwerking met andere organisaties 

We werken samen met alle partners van het CJG en de sociale teams (AMW, JGZ, Thuisbegeleiding, 
ambulante hulpverlening, jeugdzorg, Save, verloskundigen, enz.). 
Maar ook met Sociaal Raadslieden, scholen, Sociale dienst, Inburgering, Vluchtelingenwerk, Samen voor 
Zeist, De Maatjesalliantie, bedrijven, voedselbanken, serviceclubs, buurtnetwerken, kerken, rode kruis, 
Altrecht, jeugdsportfonds- en cultuurfonds, enzovoort .  
 
5.7. Samenwerken met de formele zorg  

De coördinatoren spreken een keer per 2 a 3 maanden af met de coördinatoren van de formele hulp (Sociaal 
team of CJG). Tijdens deze afspraak worden de volgende punten bekeken: 

• De stand van zaken in de gezinnen waar het ST/CJG ook bij betrokken is (casuïstiek).  

• Er wordt geëvalueerd hoe doorverwijzingen lopen en de werkwijze eventueel beter kan. 

• Wanneer afgeschaald kan worden door het ST/CJG naar Samen Oplopen. 

• Wanneer hulp erbij gevraagd wordt door Samen Oplopen aan ST/CJG (opschalen).  

• Wanneer de coördinatoren van Samen Oplopen zelf extra uren inzetten voor een gezin, als er 
tijdelijk hulpverlening nodig is.  
 

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, zie het gezin al kent én de 
vrijwilliger). Voor het gezin is dit beter en goedkoper; een nieuwe hulpverlener het gezin heeft inwerktijd 
nodig en tijd een vertrouwensband op te bouwen. 
 

5.7.1 Samenwerking partners projectbasis* 

 

Op projecten werken we samen met partijen als 

• De Rotary  

• De Lions  

• Lady circle 

• Groen doet Goed - natuurprogramma 

• Jeugdcultuur- en jeugdsportfonds (opgeven van de kinderen uit gezinnen voor sport en 
dans/tekenen/toneel) 

• Rebecca’s loge (betalen van vakanties voor  gezinnen). 

• Idem voor de (wijk)inloophuizen en buurtcentra 

• Kerken 

• Culturele instellingen 
* Elke locatie werkt samen met lokale partners. 
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5.7.2 Netwerken 

Samen Oplopen neemt deel aan verschillende netwerkoverleggen* om bekendheid te krijgen/houden, goed 
af te stemmen en geen dubbele activiteiten te ontplooien. 
 
De verschillende samenwerkingen 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.  

 

5.7.3.Gezinsoverleg met partners en ouders 

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 ouders zelf en het netwerk hierbij te betrekken. Opvallend is dat Samen Oplopen 
door het gezin meestal wordt gezien als de meeste vertrouwde persoon.  
 

5.8 Werkwijze m.b.t. instroom, signalering, doorverwijzing en afsluiten van koppelingen 

 
1. Instroom 

De gezinnen stromen meestal in via het Sociaal (wijk)team / CJG, partners van het CJG of 
Vluchtelingenwerk. Wanneer Samen Oplopen denkt iets te kunnen betekenen, wordt er een intensieve 
intake met het gezin/jongere gepland.  

 
2. Aanmelding 

Tijdens de intake wordt er ingegaan op de situatie in alle leefgebieden (financiën, psychisch, opvoeding, 
huisvesting, eigen verzorging, sociaal netwerk, enz.) en ontstaat een goed beeld van de problematiek. 
Dit wordt vastgelegd in een vragenlijst, ontwikkeld door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU. 
Op dit moment nemen we de 0-meting van de impactmeting af. 

 
3. Koppeling 

Wanneer er een geschikte vrijwilliger is gevonden wordt de koppeling gemaakt. In de eerste drie 
maanden van de koppeling onderhoudt de coördinator frequent contact met zowel vrijwilliger als 
gezin/jongere (wekelijks-2-wekelijks). Zo mogelijk wordt de frequentie afgebouwd, maar het komt ook 
voor dat er zich zwaardere problematiek voordoet waardoor de frequentie omhoog gaat.  
Na een jaar evalueren we officieel met de 1-meting van de impactmeting. Deze is niet verplicht (vaak is 
er sowieso veelvuldig contact). 

 

4. Bewaken van de veiligheid van de kinderen en professioneel werken 

De signalering loopt voor een deel via de vrijwilligers omdat zij het meest intensieve contact met het 
gezin onderhouden. Wanneer er zorgelijke signalen zijn komt de coördinator ook ‘in het gezin’. De 
coördinator overlegt regelmatig met haar eigen collega’s over de gezinnen, met het CJG en zo nodig met 
het SAVE-team of ‘Veilig Thuis’.   
 

5. Doorverwijzen 

In de meeste gevallen is de extra ondersteuning van de coördinator voldoende om de problemen op te 
pakken en op te lossen. Soms wordt de problematiek te zwaar en verwijzen de coördinatoren door naar 
andere instanties. Dit gaat altijd in overleg met het CJG. Problemen worden tijdig gesignaleerd en door 
zo weinig mogelijk personen uitgevoerd. Voor het gezin betekent dat ‘minder gezichten’.  

 
6. Afbouw en beëindiging koppeling 

Wanneer gezin, vrijwilliger en de coördinator alle drie vinden dat het gezin op eigen kracht verder kan, 
wordt een koppeling afgerond. In de praktijk is dit meestal na ruim een jaar, maar het komt ook voor dat 
gezinnen na 2 jaar toch nog een verlenging nodig hebben. Vaak blijven vrijwilligers op vriendschappelijke 
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basis contact houden met het gezin nadat de koppeling is afgerond. 
Op dit moment nemen we de 2-meting van de impactmeting af. 

 
7. Evaluatie en ‘community’ 

Bij afsluiting vindt er een evaluatie plaats met het gezin en met de vrijwilliger. Na afsluiting blijft het 
gezin onderdeel van ‘de Samen Oplopen gemeenschap’: zij ontvangen uitnodigingen voor ontmoetingen 
en feesten, verjaardagskaarten, en weten dat zij altijd mogen bellen naar de coördinatoren wanneer dat 
nodig is. Vaak kunnen we door dan ‘even’ 3 a 5 keer weer mee op te lopen een gezin weer op de rit 
krijgen.  

 

5.9 Vergroten sociaal netwerk van het gezin 

 
Samen Oplopen heeft aandacht voor het vergroten van het netwerk van het gezin. We organiseren 
activiteiten, wijzen op bestaande activiteiten en vrijwilligers gaan met hen mee daar naar toe.  
 
Daarnaast kan de locatie ervoor kiezen activiteiten te ontplooien zoals een feest, uitjes, kaarten voor 
kinderen, vakantiekampen via andere organisaties, cadeautjes met kerst, via Jarige Job of sinterklaas, enz. 
Ook nemen vrijwilligers vaak hun eigen netwerk mee als ze optrekken met een gezin. Verjaardagen worden 
bijvoorbeeld samen gevierd waar men elkaars vrienden ontmoet en meer mensen zich voor elkaar gaan 
inzetten. 
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Bijlage 1 Organogram van Stichting Samen Oplopen 
 

 

Organogram van de Stichting Samen Oplopen  
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