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Colofon 

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht is een bundeling van een aantal 

lectoraten op het gebied van zorg en welzijn, sociaal beleid, maatschappelijke participatie, 

ondersteuning en dienstverlening, arbeid, recht en veiligheid. Het doel van het kenniscentrum is 

om kennis te ontwikkelen, te bundelen en over te dragen ten behoeve van onderwijs en praktijk. 

In het kader van het onderzoeksprogramma van het lectoraat Participatie, Zorg en 

Ondersteuning vindt in de periode van 2011-2013 evaluerend onderzoek plaats naar het project 

‘Samen Oplopen’, een initiatief van Linda Otterman, projectcoördinator.  
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Voorwoord 

Deze rapportage is gebaseerd op een onderzoek dat in de periode 2011-2013 uitgevoerd is door 

zeven studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in het kader van hun afstuderen in 

samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. Dankzij 

de inzet van deze studenten is er voldoende data verzameld, die de onderzoekers van het KSI 

vervolgens geanalyseerd hebben, om in dit rapport een indruk te geven van de mogelijke invloed 

die het project ’Samen Oplopen’ heeft op de deelnemende gezinnen. 

Onze dank gaat uit naar Pleuntje, Serife, Kirsten, Nino (2012) en Nassa, Warien en Kimberly 

(2013) die een groot deel van dit onderzoek hebben uitgevoerd. Zonder hun inzet was dit 

onderzoek niet mogelijk geweest.  

Daarnaast willen we alle deelnemers en vrijwilligers die mee gedaan hebben met de interviews 

hartelijk danken. Ook gaat onze dank uit naar de coördinatoren, Linda Otterman en Noortje de 

Jonge, van ‘Samen Oplopen’ voor de prettige samenwerking.  
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Samenvatting ‘Zullen we even ‘Samen Oplopen’?’ 

’Samen Oplopen’ legt een verbinding tussen mensen die hun leven in balans hebben en mensen 

die hun leven als problematisch ervaren. Het gezin en de vrijwilliger trekken op 

vriendschappelijke wijze met elkaar op. Met de gedachte dat iedereen wel een ‘extra’ maatje 

kan gebruiken om zijn verhaal bij kwijt te kunnen, iemand die met je meedenkt en je steunt. De 

hoofddoelstelling van ‘Samen Oplopen’ is verbetering van het gezinsklimaat met als doel 

voorkomen van zware problematiek zodat gebruik maken van tweedelijnsgezondheidszorg 

voorkomen kan worden (preventie). De visie van het project is om laagdrempelige, brede en 

natuurlijke hulp, vriendschap, te bieden. De hypothese is dat dergelijke hulp voldoende is voor 

veel risicogezinnen of gezinnen met problemen1 zoals het project deze gezinnen deze definieert. 

De ouders hebben een maatje met een stevige basis nodig en goede vrijwilligers kunnen aan die 

behoefte voldoen. Integratie tussen sociale milieus is waardevol en dit project vult het gat 

tussen het gesignaleerde probleem binnen een gezin en de stap naar de professionele 

hulpverlening die, volgens de opdrachtgever, vaak te groot is voor deze gezinnen (Otterman, 

2011).  

Om het project ‘Samen Oplopen’ na de projectperiode van drie jaar voort te zetten heeft de 

coördinator en initiatiefnemer, Linda Otterman, het lectoraat Participatie, Zorg en 

Ondersteuning (PZO) van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) benaderd om onderzoek te 

doen naar welke invloed deelname aan het project heeft op de gezinnen.   

Onderzoeksvraag, -methode en populatie 

In een praktijkgericht onderzoek is met behulp van een mixed methods –aanpak (triangulatie) 

getracht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden. 

“Wat is de invloed van het project ’Samen Oplopen’ op kwaliteit van leven van de gezinnen die 

deelnemen aan het project ’Samen Oplopen’?” 

In 2012 en 2013 is data verzameld met behulp van een door het KSI ontwikkelde kwantitatieve 

vragenlijst onder vijftien deelnemende gezinnen, aangevuld met kwalitatieve interviews onder 

twaalf gezinnen en in 2012 met zes vrijwilligers. De kwantitatieve vragenlijst was het 

uitgangspunt van het onderzoek, waarmee  kwaliteit van bestaan en de wens en ervaringen ten 

aanzien van de steun van de vrijwilliger gemeten kon worden op twee momenten. Namelijk vóór 

deelname aan het project, de 0-meting, en na minimaal vijf maanden deelname aan het project, 

de 1-meting. Kwaliteit van leven is binnen deze vragenlijst geoperationaliseerd met behulp van 

                                                           
 

1
 “Een gezin met problemen is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat kampt met problemen die een goede 

opvoeding in de weg staan. De ouder(s) heeft een tijdelijk tekort om daar zelf uit te komen. Meestal door 
sociaaleconomische en psychosociale problemen. Doorverwijzing naar professionele hulpverlening komt in beeld.” 
(Otterman, 2010) 
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de acht leefgebieden uit het 8-fasenmodel (Movisie, 2010) plus het, ten behoeve van dit 

onderzoek gedefinieerde, leefgebied ‘Kinderen, opvoeding en gezin’. De data uit de kwalitatieve 

interviews zijn gebruikt ter verdieping en illustratie van de kwantitatieve resultaten en om de 

kenmerken van de ondersteuning die gegeven wordt te beschrijven.  

Resultaten en conclusies  

Het project ‘Samen Oplopen’ past binnen de huidige ontwikkelingen waarin we transformeren 

van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving  omdat door het inzetten van 

vrijwilligers, burgers worden geactiveerd om elkaar te ondersteunen in het oplossen van 

problemen. De komende jaren zullen kwetsbare burgers steeds vaker een beroep moeten doen 

op hun directe omgeving of vrijwilligers in plaats van op professionele hulpverlening. Met de 

doorvoering van de Wmo wordt een verschuiving beoogd van formele zorg (individuele 

voorzieningen) naar meer informele zorg (mantelzorg, sociaal netwerk en vrijwilligers). Niet 

alleen zullen burgers vaker een beroep moeten doen op informele zorg, maar zullen sociale 

professionals steeds vaker met informele steun moeten samenwerken. De verwachting is dat de 

ondersteuning van sociale professionals steeds meer gericht zal zijn op het netwerk rondom een 

burger in een kwetsbare positie in plaats van op de burger zelf. Een interventie als ‘Samen 

Oplopen’ is een mooi voorbeeld van hoe het samenspel tussen formele en informele zorg er in 

de praktijk uit kan zien. 

Invloed deelname 

Uit de resultaten van deze evaluatie blijkt namelijk dat deelname aan het project door gezinnen 

daadwerkelijk een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven van de deelnemende gezinnen. 

Waarbij de grootste positieve verandering te zien is op het leefgebied ‘Sociaal functioneren’, 

gevolgd door de leefgebieden ‘Praktisch functioneren’, ‘Dagbesteding’ en ‘Kinderen, opvoeding 

en gezin’. Het merendeel van de deelnemers hebben zich aangemeld, omdat zij weinig mensen 

hebben waar ze op terug kunnen vallen voor steun, advies of gewoon een luisterend oor, 

‘Samen Oplopen’ voorziet in deze behoeften. Door de ondersteuning van de vrijwilliger komen 

veel van de geïnterviewde gezinnen ook met derden in contact, waardoor het netwerk vergroot 

wordt. Er wordt bij de 1-meting hoger gescoord op de variabelen “Ik heb genoeg mensen om mij 

heen om mijn verhaal te vertellen, ik heb voldoende contact met mijn buren/buurtgenoten, ik 

kan voldoende contact leggen met andere mensen en als het nodig is weet ik waar ik hulp kan 

vragen.” De resultaten die aangeven dat de vrijwilliger hen goed geholpen heeft met betrekking 

tot deze variabelen zijn sterke aanwijzingen dat de hoge scores verband houden met deelname 

aan het project. Sommige deelnemers werken heel concreet samen met de vrijwilliger aan de 

opvoeding of het gezinsklimaat, terwijl andere deelnemers dat meer impliciet doen door samen 

met de vrijwilliger te werken aan verbetering op andere leefgebieden. Het is daarnaast zeer 

aannemelijk dat een positieve verandering op één leefgebied van invloed is op andere 

leefgebieden. 
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De vrijwilliger lijkt een brugfunctie te vervullen tussen de leefwereld van de deelnemer en de 

systeemwereld. Zo zou ’Samen Oplopen’ gezien kunnen worden als bridging social capital, dat 

verbindingen tot stand brengt tussen verschillende sociale netwerken in de gemeente Zeist. En 

krachtig sociaal kapitaal bevordert het welzijn van gemeenschappen, groepen en individuen 

(Giddens, 2009; naar Putnam, 2000). De vrijwilliger kan beschouwd worden als sociale hulpbron, 

en fungeert indien hij zelf niet aan een bepaalde vraag kan beantwoorden, als hulpmiddel voor 

de deelnemer om andere sociale of culturele hulpbronnen (Kal, 2012; naar Baart, 2001). Uit de 

resultaten blijkt dat dit concreet kan betekenen dat de vrijwilliger de deelnemer helpt deze 

bronnen te (leren) benutten door de deelnemer. Een voorbeeld van een belangrijke bron voor 

het leggen van sociale contacten is de door ‘Samen Oplopen’ georganiseerde koffie- of 

vrouwenmiddag. Verder blijkt dat de eigen kracht van de deelnemer of het gezin zelf meer 

wordt aangesproken. Bij een aantal deelnemers wordt deze aangesproken doordat een 

deelnemer vaardigheden leert van en (nieuwe) ervaringen opdoet samen met de vrijwilliger. 

Voorbeelden van ontwikkelde vaardigheden hebben betrekking op de Nederlandse taal, sociale 

contacten, het kunnen aangeven van grenzen, en het bieden van structuur aan je kinderen.  

De gezinnen zijn tevreden over het project ’Samen Oplopen’. Het gemiddelde cijfer voor het 

project is een ruime voldoende, namelijk een 9.  

Kenmerken van de werkwijze 

De visie die onder de werkwijze van het project ligt is gebaseerd op de presentiegerichte 

benadering van Andries Baart (2001). Deze visie dragen de coördinatoren van het project in de 

begeleiding van de vrijwilligers uit en in de ondersteuning aan de gezinnen door vrijwilliger komt 

dit tot uiting. ‘Samen Oplopen’ is te scharen onder het ‘maatjesconcept’ waarbij verschillende 

processtappen zijn te onderscheiden die na de eerste stap een cyclisch karakter hebben (Bruijn 

& Elferink, 2008). Hoewel er kenmerken uit het maatjesconcept gebaseerd op de 

empowermentbenadering zijn te herkennen binnen de werkwijze van ‘Samen Oplopen’ zijn de 

kenmerken van de presentiebenadering die binnen het maatjesconcept worden beschreven 

meer nadrukkelijk aanwezig. Voorbeelden van kenmerken in de begeleiding aan en training van 

vrijwilligers zijn, ‘de nadruk op ‘er zijn’, bewust maken van eigen houding, contact met ‘open 

agenda’ en de nadruk op de uitwisseling van eigen ervaringen tijdens thema-avonden (Bruijn & 

Elferink, 2008).  

In de ondersteuning  van vrijwilligers aan deelnemende gezinnen blijkt dat de vrijwilligers ‘naast’ 

het gezin staan en aansluiting zoeken bij de leef- en ervaringswereld van het gezin, door gebruik 

te maken van eigen ervaringen. Het samen oplopen betreft een informele betrekking die in het 

teken staat van het belevingsgericht aandacht geven en betrokkenheid tonen bij het leven van 

het deelnemende gezin. Veel deelnemers van het project ’Samen Oplopen’ ervaren een of 

meerdere van de mogelijke opbrengsten die Wilken (2010) in een presentiepraktijk onderscheidt 

(Wilken & Kal, 2012). Namelijk: ‘gezien worden’, eer, erkenning en steun ervaren; 
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vertrouwelijkheid, nabijheid en veiligheid ervaren; ‘open gaan’, durven wensen en behoeften te 

articuleren, durven delen; (weer) gaan vertrouwen en het toelaten van andere hulpverlening.  

Naast de presentie-specifieke kenmerken zijn er aspecten uit de systeemgerichte benadering te 

herkennen in de werkwijze. Systeembenaderingen gaan ervanuit dat:  elk mens onderdeel is van 

verschillende sociale systemen; er tussen de onderdelen constant interactie is; een individueel 

probleem in de interactie van deze systemen gezien moet worden; het probleem en het sociale 

systeem elkaar beïnvloeden; het systeem meer is dan de som der delen en (individuele) 

ondersteuning het beste werkt in combinatie met een systeem- of netwerkbenadering 

(Weerman, 2006). De vrijwilligers kijken naar de onderlinge relaties in het systeem en 

anticiperen hierop.  Soms is de ondersteuning van de vrijwilliger specifiek gericht op het gehele 

gezin en heeft de vrijwilliger contact met alle gezinsleden. Regelmatig is de ondersteuning alleen 

gericht op een individu in het gezin en vindt dit regelmatig zijn weerslag op het welbevinden van 

het gehele gezin of de sfeer binnen het gezin. 

Tot slot 

Het ideaal van een participatiesamenleving, zoals dat onder andere door de Wmo wordt 

nagestreefd, is dat burgers een beroep kunnen doen op krachtige sociale verbanden en burgers. 

In het licht van deze ontwikkelingen bewijst het project haar waarde al en kan het als mooi 

voorbeeld dienen van hoe het samenspel van formele en informele zorg in de praktijk plaats kan 

vinden. De coördinatoren van ‘Samen Oplopen’ laten zien hoe de rol van de ‘nieuwe’ sociale 

professional er in een participatiesamenleving uit zou kunnen zien en hoe je met ‘lichte’, 

voorwaardenscheppende organisatie en coachende ondersteuning mooie resultaten kunt 

boeken. De belangrijkste aanbeveling is dan ook om het project te continueren zodat meer 

gezinnen uit Zeist kunnen profiteren van de gunstige effecten die deelname kan hebben op 

kwaliteit van leven. Tevens kan het project ‘Samen Oplopen’ zich dan verder ontwikkelen en 

dienen als goed praktijkvoorbeeld voor andere gemeenten.  

In deze samenvatting zijn de belangrijkste resultaten en conclusies aan bod gekomen. Bent u na 

het lezen van deze samenvatting nieuwsgierig geworden naar meer, dan bent u van harte 

uitgenodigd om verder te lezen in het onderzoeksrapport ‘Zullen we even ‘Samen Oplopen’?; 

een evaluatie van het project ‘Samen Oplopen’. Hierin zijn de theoretische verkenning, 

onderzoeksverantwoording, de resultaten, de conclusies en aanbevelingen uitgebreid 

beschreven. 
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 1. Inleiding 

Het project ‘Samen Oplopen’ is in januari 2011 in Zeist van start gegaan. Het project is bedoeld 

om gezinnen ‘uit balans’ te ondersteunen door middel van de inzet van vrijwilligers. De 

vrijwilligers ondersteunen de gezinnen bij de problemen die ze kunnen hebben.  

Initiatiefnemer van het project ‘Samen Oplopen’ is Linda Otterman; zij is tevens de coördinator. 

Linda Otterman is 14 jaar werkzaam geweest als jeugdverpleegkundige in de gemeente Zeist. 

Doordat zij bij de gezinnen thuis kwam om opvoedingsondersteuning te geven kreeg ze een 

band met de gezinnen. Doordat zij naast haar eigen werkzaamheden ook bij de gezinnen 

langsging voor de gezelligheid en om even te kijken hoe het ging, zagen de gezinnen haar zo’n 

beetje als ‘moeder of vriendin’. De gezinnen gaven aan dat zij hier veel aan hebben gehad. Zo is 

Linda Otterman op het idee gekomen om een project te starten met vrijwilligers, die als een 

soort maatje samen met de gezinnen optrekken.  

Het project ‘Samen Oplopen’ is een pilot van drie jaar in de gemeente Zeist. Het project wordt 

gesubsidieerd door het Oranjefonds, VSBfonds, &Samhoud en de gemeente Zeist. Toen het 

project één jaar liep heeft de coördinator het Kenniscentrum Sociale Innovatie gevraagd 

onderzoek te doen naar mogelijke veranderingen die deelname aan het project teweeg heeft 

gebracht bij de deelnemende gezinnen (Otterman, 2011). 

Onderzocht is wat het project heeft opgeleverd voor de deelnemende gezinnen. 

De centrale vraag hierbij was: 

Wat is de invloed van het project ’Samen Oplopen’ op kwaliteit van leven van de 

gezinnen die deelnemen aan het project ’Samen Oplopen’? 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van zeven studenten Maatschappelijk Werk 

en Dienstverlening in 2012 en in 2013 in het kader van hun afstudeeronderzoek. 

 Leeswijzer 1.1

In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2, de situatieschets, beschreven wat de aanleiding van 

het onderzoek is gevolgd door een probleemanalyse in hoofdstuk 3. Vervolgens komen in 

hoofdstuk 4 de doelstelling, vraagstelling van het onderzoeksproject aan bod, waarbij ook 

gekeken wordt naar het theoretisch kader en de relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De 

hoofdstukken 5 en 6 beschrijven respectievelijk het ontwerp van het onderzoek en de 

resultaten, waaraan in hoofdstuk 7 conclusies worden verbonden. Tenslotte worden in 

hoofdstuk 8 aanbevelingen gedaan voor het vervolg van het project ‘Samen Oplopen’. 
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 2. Situatieschets 

Stichting ’Samen Oplopen’ heeft het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool 

Utrecht gevraagd onderzoek te doen naar het project en welke invloed dit heeft op het leven 

van de deelnemers. 

Het project ’Samen Oplopen’ is met behulp van fondsen en financiële steun van de Gemeente 

Zeist in januari van 2011 gestart en heeft een looptijd van drie jaar. Gedurende deze periode 

draait het project als een pilot. De coördinator is voornemens om het project, na 2013 met steun 

van de Gemeente Zeist voort te zetten indien het project haar doelstelling behaalt en het een 

positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van deelnemers. 

2.1 Korte schets van het project ’Samen Oplopen’2 

’Samen Oplopen’ legt een verbinding tussen mensen die hun leven in balans hebben en mensen 

die hun leven als problematisch ervaren. Zo hebben veel ouders moeite met de opvoeding van 

hun kinderen, met het op orde houden van hun financiën én hebben zij problemen met hun 

eigen jeugd, verleden, sociale status en werk, etc. Deze ouders kunnen daardoor het vertrouwen 

in eigen-kunnen tijdelijk kwijt raken. 

Het project ‘Samen Oplopen’ koppelt deze gezinnen aan een betrouwbare en betrokken 

vrijwilliger die zijn of haar leven in balans heeft. Het gezin en de vrijwilliger trekken op 

vriendschappelijke wijze met elkaar op. Met de gedachte dat iedereen wel een ‘extra’ maatje 

kan gebruiken om zijn verhaal bij kwijt te kunnen, iemand die met je meedenkt en je steunt. De 

hoofddoelstelling van '’Samen Oplopen’' is verbetering van het gezinsklimaat met als doel 

voorkomen van zware problematiek zodat gebruik maken van tweedelijnsgezondheidszorg 

voorkomen kan worden (preventie). Door deel te nemen aan dit project zullen gezinnen in 

moeilijkheden in een positieve spiraal komen of uit de impasse waarin ze zijn beland. 

De visie van het project is om laagdrempelige, brede en natuurlijke hulp, vriendschap, te bieden. 

De hypothese is dat dergelijke hulp voldoende is voor veel risicogezinnen. Ouders uit 

risicogezinnen hebben een maatje met een stevige basis nodig en goede vrijwilligers kunnen aan 

die behoefte voldoen. Integratie tussen sociale milieus is waardevol en dit project vult het gat 

tussen het gesignaleerde probleem binnen een gezin en de stap naar de professionele 

hulpverlening die, volgens de opdrachtgever, vaak te groot is voor deze gezinnen. (Otterman, 

2011) 

 

 

                                                           
 

2
 Zie voor meer informatie over het project het projectplan ‘Samen Oplopen’ en de website. www.samen-oplopen.nl 
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 3. Het onderzoeksproject 

Na een oriënterend gesprek met de coördinator van het project ‘Samen Oplopen’, onderkent het 

Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) het belang van een onderzoek naar de invloed van het 

project op de deelnemende gezinnen. De coördinatie van het onderzoek is in handen van twee 

onderzoekers van het KSI, Trudy Dankers en Sascha van Gijzel. Het onderzoek is uitgevoerd door 

twee groepjes vierdejaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in het kader van 

hun afstuderen, respectievelijk in 2012 en 2013.  

Binnen dit project hanteren de onderzoekers de gedragscode van het KSI en het protocol HBO- 

onderzoek. 

3.1 Vraagstelling en doelstelling 

Het doel van dit onderzoeksproject is om middels een evaluatief onderzoek een indicatie te 

geven van de (positieve) veranderingen in het leven van de deelnemende gezinnen. Het 

onderzoek beoogt zicht te krijgen op de wijze waarop en de mate waarin deelname aan het 

project bijdraagt aan kwaliteit van leven van de gezinnen. Als bijkomend resultaat zou tevens 

kunnen blijken dat het project ‘Samen Oplopen’ een preventieve werking heeft, als gevolg 

waarvan een beroep op professionele hulp voorkomen dan wel uitgesteld kan worden. 

Op basis van bovenstaande kan de volgende centrale vraagstelling geformuleerd worden: 

Wat is de invloed van het project ’Samen Oplopen’ op kwaliteit van leven van de 

gezinnen die deelnemen aan het project ’Samen Oplopen’? 

Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd met behulp van een negental leefgebieden, waarin de 

gezinnen door de vrijwilligers worden ondersteund.  

Deelvragen 

De hoofdvraag wordt onderzocht doormiddel van de volgende deelvragen: 

1. In hoeverre draagt het project ‘Samen Oplopen’ bij aan een verandering op negen 

verschillende leefgebieden van de deelnemende gezinnen? 

2. In hoeverre sluit de aangeboden ondersteuning aan bij de behoefte van de gezinnen? 

3. Wat is kenmerkend aan de ondersteuning die vrijwilligers bieden aan de deelnemende 

gezinnen? 

 

3.2 Relevantie van het onderzoek  

a. Relevantie voor de opdrachtgever:  

De opdrachtgever beoogt met dit onderzoek te kunnen onderbouwen dat het project 

relevant is en bijdraagt aan kwaliteit van leven van gezinnen uit balans in Zeist. De bedoeling 
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hiervan om het project, na afloop van de pilotperiode, een vervolg te kunnen geven met 

financiële steun van de Gemeente Zeist.  

b. Maatschappelijke relevantie:  

“De onderzoekers beogen gegevens aan te dragen die gebruikt kunnen worden bij het 

vinden en uitproberen van praktische oplossingen voor problemen van aanwijsbare mensen 

of groepen in de samenleving.” (Boeije, Hart, & Hox, 2005, p. 47) 

c. Relevantie voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie: 

Het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning heeft als doel “de zorg en ondersteuning 

van mensen in kwetsbare posities te verbeteren en te vernieuwen.” Het lectoraat doet dit 

door het ontwikkelen van kennis en methodieken ten behoeve van de praktijk van sociale 

professionals en door een bijdrage te leveren aan de opleiding van sociale professionals. De 

resultaten van het onderzoek dienen overdraagbaar en generaliseerbaar te zijn. Een 

belangrijke benadering die het lectoraat in het licht van de ontwikkeling van de Wmo met 

haar onderzoek wil ontwikkelen is ‘de supportgerichte benadering’. Binnen deze benadering 

is veel ruimte en aandacht voor informele steun waar ‘Samen Oplopen’ een mooi voorbeeld 

van is. 

d. Wetenschappelijke relevantie: 

“De onderzoekers beogen meer kennis en inzicht te verkrijgen om daarmee een 

kennisprobleem, een tekort aan kennis over een bepaald sociaal verschijnsel, op te lossen.” 

(Boeije, Hart, & Hox, 2005, p. 47) 

 

Projectresultaat 

Door beantwoording van de centrale vraagstelling zal inzicht verkregen worden in de invloeden 

van deelname aan het project ’Samen Oplopen’ op het leven van deelnemende gezinnen. Het 

resultaat omvat een rapport waarin staat beschreven wat deelname voor de gezinnen heeft 

betekend. Op basis van dit rapport kan besloten worden of de aanpak van ’Samen Oplopen’ 

relevant is en voor vervolg vatbaar is. Kijkend naar de effectiviteitsladder van ‘Veerman en Van 

Yperen’ (2008) is het mogelijk om met dit practice based onderzoek het ‘potentieel’ en wellicht 

het ‘effect in theorie’ aan te tonen. 

Van een potentieel effect is sprake wanneer “de kernelementen (doelgroep, interventie, 

uitkomsten) van een interventie en de personele, organisatorische en materiële 

randvoorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn beschreven” (Veerman & Yperen, 2008). Van een 

veelbelovend effect is sprake wanneer het potentiële effect is beschreven en daarnaast “er een 

acceptabele interventietheorie is die duidelijk maakt hoe de problemen van de doelgroep zijn 

ontstaan en waarom de interventie de beoogde interventie zal bereiken” (Veerman & Yperen, 

2008). 
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Op basis van de onderzoeksresultaten kan de aanpak van het project ’Samen Oplopen’ als 

methode worden beschreven, waarna deze eventueel kan worden opgenomen in de databank 

‘Effectieve sociale interventies’ of ‘Praktijkvoorbeelden’ van Movisie of het NJI. 
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 4. Probleemanalyse 

In dit hoofdstuk staat de probleemanalyse beschreven. De probleemanalyse bestaat uit de 

probleemverkenning, de analyse en een samenvatting van het literatuuronderzoek.  

De thema’s binnen dit onderzoek zijn mede gebaseerd op de thema’s uit het projectplan van 

‘Samen Oplopen’ (Otterman, 2011).  

4.1 Probleemverkenning en -analyse 

De vraag van de opdrachtgever luidt: “Wat is de invloed van het project ‘Samen Oplopen’ op de 

kwaliteit van leven van de gezinnen die deelnemen aan het project ‘Samen Oplopen’ (Dankers & 

Gijzel, 2011). 

Uit de vraag van de opdrachtgever was te concluderen dat zij wil weten of het project bijdraagt 

aan een positieve verandering binnen de deelnemende gezinnen. Om tot een goede 

operationalisatie van de hoofdvraag en de verschillende deelvragen te komen was het van 

belang om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende thema’s die centraal staan bij dit 

project. De vragen die vanuit deze gedachte naar voren gekomen zijn: 

 Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn relevant? 

 Wat houdt het project ‘Samen Oplopen’ in en wat is de achterliggende visie van het 

project? 

 Welke acht verschillende leefgebieden zijn er? 

 Wat wordt er verstaan onder gezinnen uit balans? 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Het project ‘Samen Oplopen’ biedt gezinnen 

uit balans laagdrempelige ondersteuning door 

vrijwilligers. ‘Samen Oplopen’ is een goed 

voorbeeld van de participatiegedachte van de 

Wmo die sinds 2007 is ingevoerd. “Deze wet 

heeft als doel het meedoen van burgers, 

mensen zelf verantwoordelijk maken voor het 

oplossen van hun problemen” (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2012). Het 

project ‘Samen Oplopen’ sluit goed aan, 

omdat door het inzetten van vrijwilligers, 

burgers worden geactiveerd om elkaar te 

ondersteunen in het oplossen van problemen. 

De komende jaren zullen kwetsbare burgers 
Figuur 1 Visie De Kanteling (Dankers en Wilken 2012 naar De Boer, 
2010a) 
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steeds vaker een beroep moeten doen op hun directe omgeving of vrijwilligers in plaats van op 

professionele hulpverlening. Figuur 1 illustreert deze visie. 

Informele zorg/steun 

Met de doorvoering van de Wmo wordt een verschuiving beoogd van formele zorg (individuele 

voorzieningen) naar meer informele zorg. Niet alleen zullen burgers vaker een beroep moeten 

doen op informele zorg, maar zullen sociale professionals steeds vaker met informele steun 

moeten samenwerken. De verwachting is dat de ondersteuning van sociale professionals steeds 

meer gericht zal zijn op het netwerk rondom een burger in een kwetsbare positie in plaats van 

op de burger zelf.  

Binnen Wmo-werkplaats Utrecht is per november 2012 ten behoeve van deze ontwikkeling het 

praktijkproject ‘Samenspel formele en informele zorg’ (SFIZ) van start gegaan. “In dit project 

staat de vraag centraal op welke manier een steunend netwerk vorm kan krijgen in het 

samenspel tussen professionals en naaste betrokkenen (partners, kinderen), sociaal netwerk 

(familie, vrienden, buurt) en vrijwilligers.” (Wittenveen, Slagmaat, Admiraal, Gijzel, & Kuiper, 

2013, p. 3). Binnen dit project is een literatuurstudie gedaan naar verschillende begrippen en 

werkwijze die tevens relevant zijn voor het onderzoeksproject ’Samen Oplopen’ en er zal daarom 

ten bate van dit project uit deze studie geput worden. 

De definitie voor informele zorg die gehanteerd wordt is “Zorg die onbetaald en niet 

beroepshalve wordt verricht: te onderscheiden in gebruikelijke zorg, mantelzorg, zelfhulp en 

vrijwillige zorg” (Thesaurus Zorg en Welzijn). Informele zorg wordt door Witteveen, et al (2013) 

gezien als paraplubegrip, waaronder vier vormen worden onderscheiden, namelijk: mantelzorg, 

sociaal netwerk, steunende-  en vrijwillige inzet.  

Figuur 2, Informele zorg als paraplubegrip (Witteveen, ea., 2013, p. 7) 

Voor mensen, of in 

dit geval gezinnen 

uit balans, die geen 

(uitgebreid) sociaal 

of steunend 

netwerk hebben om 

op terug te vallen, is 

vrijwillige inzet een 

mooi alternatief.  
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Vrijwillige inzet 

Het nationaal klankbord ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ geeft de volgende definitie over 

vrijwilligers in de zorg en welzijnssector: “Vrijwilligers in de zorg verrichten onbetaald en 

onverplichte werkzaamheden in georganiseerd verband ten behoeve van anderen die zorg en 

ondersteuning nodig hebben en met wie ze - bij de start - geen persoonlijke betrekking hebben” 

(Zorg Beter met Vrijwilligers, 2011).  

Vrijwilligerswerk wordt vaak heel algemeen gedefinieerd, namelijk ‘werk dat in enig 

georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen in de 

samenleving’. Ten behoeve van vrijwillige inzet in de zorg waarin over het algemeen een 

bepaalde visie ten grondslag ligt heeft Movisie ‘De Draaischijf Vrijwillige Inzet’ ontwikkeld waarin 

een de verschillende kenmerken van vrijwilligerswerk op een strenge of meer soepele manier 

geïnterpreteerd kunnen worden (Witteveen, e.a., 2013). “De draaischijf bestaat uit acht schijven 

die ieder een vraag vertegenwoordigen. Hiermee worden de kaders van het begrip ‘vrijwillige 

inzet‘ bepaald.  

1. Het motief: waarom doet de vrijwilliger het werk.  

2. Oorsprong vrijwillige inzet: vanuit welke andere tijdsbesteding komt de vrijwilliger tot 

zijn inzet?  

3. Mate keuzevrijheid: is de vrijwillige inzet een eigen keus van de vrijwilliger? 

4. Mate van betaling: wat krijgt de vrijwilliger materieel vergoed voor zijn inzet?  

5. Voor wie doet de vrijwilliger het?  

6. Type organisatieverband: kan je spreken van een vrijwilligersorganisatie?  

7. Organisatiegraad: hoe formeel wordt het werk verdeeld?  

8. En we noemen het….: “het oneindig aantal namen van allerlei gradaties en vormen van 

vrijwillige inzet.” (Witteveen, e,a, 2013, p. 49, naar Movisie 2013) 

 

Het maatjesproject 

Een bekende vorm van vrijwillige inzet die steeds 

vaker wordt ingezet zijn maatjes- of buddyprojecten. 

Dekker en Braam (2010) onderscheiden, onder de 

door Het Oranjefonds gesteunde projecten, drie 

soorten maatjes, namelijk maatjes: om jongeren op 

weg te helpen met school, studie en/of werk 

(mentor/leermeester-projecten), voor sociaal-

emotionele steun (de zogenaamde psychosociale 

koppels) en voor de meer praktische ondersteuning 

bij het kunnen functioneren in de samenleving.  
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Het model dat binnen het project SFIZ gehanteerd wordt is de netwerkcirkel van Lensink met als 

doel om de verschillende actoren die binnen de beschreven werkwijzen actief zijn visueel te 

maken (Witteveen, 2013). Het is nuttig om dat model hier ook te gebruiken om de kenmerken 

van het project ‘Samen Oplopen’ verderop in dit rapport te kunnen duiden.  

Vrijwilligers nemen een bijzondere positie in als het gaat om de vraag of zij tot een sociaal 

netwerk van een burger behoren. Aanvankelijk is de ondersteuning van een vrijwilliger niet 

gebaseerd op de aanwezigheid van een sociale relatie, maar op een georganiseerde relatie die 

mogelijk kan leiden tot een sociale relatie. Het georganiseerde karakter van de relatie maakt dat 

een vrijwilliger daarom in eerste instantie onder community support (dienst vanuit de 

samenleving of algemene voorziening) valt en mogelijk kan uitgroeien tot natural support 

(sociaal netwerk, niveau van bekenden of vriendschap vanuit de samenleving) (Gijzel & 

Overkamp, 2013). 

‘Samen Oplopen’ is in haar doelstelling en werkwijze te passen in het maatjesconcept. Binnen 

maatjesprojecten: is er sprake van een georganiseerde functionele vriendschap; contact en 

activiteiten zijn gericht op het bevorderen van meedoen, doorbreken van sociaal isolement en 

het versterken van eigen kracht; sociaal-emotionele en of praktische ondersteuning door het 

maatje sluit aan bij de behoefte van de deelnemers; wordt er gestreefd naar een gelijkwaardige 

relatie; vindt de vrijwillige inzet in georganiseerde vorm plaats (Feen, 2012), en wordt getracht 

het gat aan te vullen tussen het natuurlijke netwerk van de burger en het kunstmatige netwerk 

dat bestaat uit professionals (Wilken & Hollander, 2012). 

Binnen het maatjesconcept (Bruijn & Elferink, 2008) zijn een aantal methodische processtappen 

te onderscheiden. In de literatuurstudie ten behoeve van het praktijkproject ‘Samenspel formele 

en informele zorg’ zijn deze verbonden aan de succesfactoren die Dekker en Breejen (2012) 

hebben onderscheiden.  
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Methodische stappen en succesfactoren (Uit Witteveen, e.a. 2013, pg 45-46) 

Werving 
Werving is een belangrijke stap. Hoe vind je vrijwilligers? Zoek je de publiciteit of werf je via professionele zorg? Hoe selecteer 
je vrijwilligers, doe je een intake en welke criteria zijn daarbij van belang? (Bruijn & Elferink, 2008)  
Zoek de samenwerking op: Ten behoeve van financiering, maar ook tijdsinvestering en kennisuitwisseling is het belangrijk om 
samen te werken met (maatschappelijke) organisaties. Wanneer het maatje een rolmodel kan zijn voor de deelnemer kan dit 
bijdragen aan een positief vooruitzicht met mogelijkheden voor de deelnemer zelf (Dekker & Breejen, 2012)  
Trainen  
Het is van belang om maatjes te trainen op basisvaardigheden en specifieke attituden, afgestemd op doelgroep en de 
doelstellingen van het project. Wanneer het project bijvoorbeeld als doel heeft mensen te helpen bij financiën of 
taalvaardigheid zou een training daar op gericht kunnen zijn. (Bruijn & Elferink, 2008)  
Deskundigheidsbevordering; Trainingen, workshops of thema-avonden over bijvoorbeeld gespreksvoering dragen bij aan de 
deskundigheid van het maatje, maar hebben ook een bindend en boeiend effect. Onderling contact tussen maatjes helpt hier 
ook bij. Gebruik als maatje verschillende begeleidingsstijlen; afhankelijk van de doelstelling is het belangrijk om als maatje te 
kunnen wisselen tussen instrumentele, actieve en ondersteunende begeleidingsstijlen (Dekker & Breejen, 2012)  
Matchen  
Het is van belang om profielen van vrijwilligers en cliënten te vergelijken. Het is van belang om daarbij te letten op wensen, 
interesses en overeenkomsten. Intuïtie en ervaring spelen daarbij een belangrijke rol. (Bruijn & Elferink, 2008)  
Duurzame relatie. Persoonlijke aandacht in de relatie is essentieel, matches van minimaal een jaar en met een hoge 
contactfrequentie blijken het meest effectief. Toch zijn er veel maatjesprojecten die een tijdelijke match beogen en waarbij 
ervoor gekozen wordt om de relatie te ‘begrenzen’, bijvoorbeeld door geen privégegevens uit te wisselen. 
Effectief matchen. Het zorgvuldig matchen op gezamenlijke interesses, ideeën en verwachtingen draagt bij aan het bereiken 
van een duurzame relatie.  
Aandacht voor competenties van maatjes en deelnemers. Competenties van maatjes die bijdragen aan het succes zijn: 
motivatie, bereidheid om voldoende tijd te investeren, goede luistervaardigheden, creativiteit, enthousiasme, 
betrouwbaarheid; openheid voor de leefwereld van de deelnemer. Competenties van de deelnemer die bijdragen aan het 
succes zijn: bereidheid zelf ook te investeren in de relatie, betrouwbaarheid, motivatie, en verantwoordelijkheid dragen voor 
gestelde doelen (Dekker & Breejen, 2012).  
Begeleiden en uitvoeren  
Individueel contact is een werkzame factor. Begeleiding kan plaatsvinden in groepsverband, zie ook trainen (Bruijn & Elferink, 
2008).  
Denk in kansen in plaats van problemen: vermijd te denken in wat deelnemers niet (meer) kunnen (Dekker & Breejen, 2012).  
Evalueren  
Het is van belang om regelmatig individueel te evalueren met zowel vrijwilliger als cliënt (Bruijn & Elferink, 2008). Als 
(startend) project is het belangrijk om na te denken over monitoring en effectmetingen waarmee je bekijkt of de doelen 
bereikt worden. Tevens draagt het bij aan professionalisering (Dekker & Breejen, 2012).  
Binnen de handreiking van het maatjesconcept (Bruijn & Elferink, 2008) wordt tevens invulling gegeven aan de stappen als er 

gewerkt wordt met ‘specifieke’ doelgroepen, hierbij dienen de presentie- en empowermentbenadering als uitgangspunt. Zie 

figuur 3 op de volgende pagina. 
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Figuur 3 Processtappen maatjesconcept, inclusief presentie en empowerment specifiek (Bruijn & Elferink, 2008, pp. 
32-33) 
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Visie 

De visie van ’Samen Oplopen’ is om laagdrempelige, brede en natuurlijke hulp en vriendschap te 

bieden. De kerngedachte van het project ‘Samen Oplopen’ is gebaseerd op de ervaring dat 

gezinnen gebaat zijn bij een persoonlijke aanpak. Er wordt op een gelijkwaardige manier door de 

vrijwilligers met de gezinnen meegedacht. De visie die hieronder ligt is gebaseerd op de 

presentiebenadering van Andries Baart (2001). 

Presentiebenadering 

De presentiebenadering is een mensgerichte benadering, waarbij de nadruk ligt op het 

doorbreken van de afstand tussen hulpverlener en cliënt. “Kenmerkend voor deze benadering is 
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het aanwezig zijn bij mensen en groepen in de marge, om vanuit hun leefsituatie hen te 

ondersteunen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in 

zaken die hun bestaan bepalen en in hun zoeken naar perspectief in hun leven en samenleven” 

(Kal, 2001). De hulpverlener sluit in professionele mate onbevangen aan bij wat voor de cliënt op 

het spel staat; zijn verlangens, zijn angst. Vanuit begrip voor de situatie zal de professional 

taxeren wat hij kan betekenen voor de cliënt. Belangrijk is dat de professional zich bewust is van 

een kloof tussen de vaak chaotische leefwereld van de mensen in kwetsbare posities en de 

bureaucratische systeemwereld voordat hij deze door middel van nabije en betrokken steun kan 

overbruggen. Dit vraagt van de professional dat hij het probleem waar de persoon in een 

kwetsbare positie mee komt erkent, zonder dat in twijfel te trekken en hij zich direct en 

persoonlijk laat aanspreken vanuit het bewustzijn dat hij voor die persoon het contact met de 

wereld vormt (Kal, 2012). De erkenning van het probleem en je als professional laten aanspreken 

zijn volgens Kal (2012) extra van belang als je met mensen uit andere culturen werkt: migranten 

en hun nakomelingen. (Kal, 2012) “Zij kennen de taal en de gebruiken soms niet, en ze zijn 

minder geprotoprofessionaliseerd.” (Kal, 2012, p. 49)  

Putnam (2000) heeft middels onderzoek aangetoond dat krachtig sociaal kapitaal het welzijn van 

een gemeenschap, groep of individu bevordert. Sociaal kapitaal wordt door Giddens (2009, p. 

459) als volgt gedefinieerd: “de bronnen die individuen of groepen winnen op basis van het 

hebben van een duurzaam netwerk van min of meer geïnstitutionaliseerde relaties van 

wederzijds kennen en herkennen”. Kenmerken van sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van sociale 

relaties, groepslidmaatschap, (in)formele netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, 

wederkerigheid en inzet voor de gemeenschap. Putnam onderscheidt twee typen sociaal 

kapitaal. Sociaal kapitaal dat naar binnen gericht is en samen bindt. ‘bonding social capital’. 

Belangrijk voor een inclusieve samenleving, naast dit type kapitaal, is sociaal kapitaal dat naar 

buiten gericht is en bruggen bouwt, ‘bridging social capital’ genoemd (Giddens, 2009).  
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Volgens Wilken (2010) kan een presentiepraktijk alleen echt worden vastgesteld als je weet of 

cliënten baat ervaren. “Die ‘opbrengsten’ van de presentiepraktijk kunnen zijn: 

 ‘gezien worden’, eer, erkenning en steun ervaren  

 vertrouwelijkheid, nabijheid en veiligheid ervaren  

 ‘open gaan’, durven wensen en behoeften te articuleren, durven delen  

 inclusie, erbij horen, ertoe doen  

 (weer) gaan vertrouwen  

 er mogen zijn, ook als je terugvalt of het misgaat  

 het toelaten van andere hulpverlening” (Wilken & Kal, 2012, p. 63). 

 

Doelgroep 

Multiprobleemgezinnen zijn gezinnen van minimaal één ouder en één kind. Deze gezinnen 

hebben vaak langdurig te maken met problemen op sociaal- economische, psychosociale en 

transgenerationele domeinen. Het gaat om gezinnen waarin naast problemen met de kinderen 

ook andere problemen spelen waarvoor hulp nodig is. Bovendien hebben deze gezinnen juist 

problemen met de hulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze hulp afwijzen, voortijdig afbreken of 

omdat ze weigeren mee te werken. “Kenmerkend voor multiprobleemgezinnen is dat ze zowel 

Nabij komen (Kal, 2012, p. 49 naar Baart 2001) 
“Voorwaarde om de cliënt nabij te komen is dat de beroepsbeoefenaar tracht door te dringen in de 

werkelijkheidsbeleving en situatiedefinitie van de betrokkene”. Baart onderscheidt in dit proces verschillende 

dimensies. 

 Er wordt gezocht naar de positieve kant van een marginale of alternatieve levensstijl; het gaat erom het vitale, dat 

wil zeggen het onder bepaalde omstandigheden redelijke karakter ervan, te herkennen. In beginsel heeft het 

gedrag of de leefstijl betekenis voor de cliënt, ook al zijn de gevolgen op den duur misschien heel ongewenst. Als 

deze betekenis niet wordt gezien, kan men geen nabijheid betrachten, betrokken ondersteunen en helpen.  

 De professional is zich bewust van het gevaar dat dreigt wanneer mechanismen van uitsluiting en vernedering 

door hem voortgezet worden. Misschien is eerdere uitsluiting juist reden voor de komst van de cliënt. Veel vragen 

om hulp van kwetsbare groepen ontstaan immers door een eerder niet geslaagd hulpaanbod.  

 De beroepsbeoefenaar is er zich van bewust dat het behoud van eer(gevoel) van wezenlijke betekenis is voor zijn 

cliënt, voor zijn zelfgevoel en daarmee voor zijn identiteit. Het contact moet erop gericht zijn de eigenwaarde en 

het zelfbeeld van de cliënt te versterken. Het contact moet bijdragen aan empowerment, het moet mensen bij 

hun macht, bij hun kracht brengen.  

 De professional is gevoelig voor zogenaamde keerpuntervaringen. Dat wil zeggen: ervaringen die een positieve 

wending in het leven van de cliënt markeren. Hij herkent ze, probeert ze op te roepen, de voorwaarden ervoor te 

bevorderen en een beginnende ommekeer te ondersteunen. Andersom is het signaleren van negatieve 

keerpunten, de val naar beneden, essentieel, evenals het signaleren van al die omstandigheden die een negatieve 

carrière of een doodlopend traject doen voortduren. Hier komt ook de politiek om de hoek kijken.  

 De presentiebeoefenaar stelt zich op als sociale hulpbron of, als men zelf niet die hulpbron kan zijn, als hulpmiddel 

om sociale of culturele hulpbronnen te bereiken. 
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problemen hebben in het gezin als problemen met de hulpverlening” (Nederlands Jeugd 

Instituut, 2012). 

De gezinnen die deelnemen aan het project ‘Samen Oplopen’ hebben een minder zware 

problematiek dan multiprobleemgezinnen, zoals hierboven beschreven (Otterman, 2011). Om 

deze reden worden de gezinnen in het onderzoek aangeduid met de term: ‘gezinnen uit balans’. 

Veel gezinnen die deelnemen aan het project ’Samen Oplopen’ hebben een andere culturele 

achtergrond, die aansluiting tussen hun leefwereld en systeemwereld nog meer bemoeilijkt. 

Systeembenadering 

Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen. Het gaat niet alleen 

om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar om de doelgerichte betrekkingen tussen dit 

alles (Nabuurs, 2010). Een gezin kan als een systeem gezien worden. 

Systeemgericht werken beoogt een visie te zijn van waaruit naar een cliënt gekeken wordt. Deze 

visie resulteert in een manier van werken, en heeft betrekking op systeemtheoretische principes 

zoals communicatie, interacties, wederkerigheid, circulaire proces, (gezins)functies, regels, 

rollen, taken (Nabuurs, 2010). 

In het brede palet van systeembenaderingen onderscheidt Weerman (2006) de belangrijkste 

uitgangspunten die per benadering in meer of mindere mate relevant zijn. 

Systeembenaderingen gaan ervanuit dat:  elk mens onderdeel is van verschillende sociale 

systemen; er tussen de onderdelen constant interactie is; een individueel probleem in de 

interactie van deze systemen gezien moet worden; het probleem en het sociale systeem elkaar 

beïnvloeden; het systeem meer is dan de som der delen en (individuele) ondersteuning het 

beste werkt in combinatie met een systeem- of netwerkbenadering.  

Acht leefgebieden 

De problemen van de gezinnen uit balans bevinden zich vaak op verschillende leefgebieden. Een 

mogelijke ordening van problemen kan aan de hand van de acht leefgebieden van het 8-

fasenmodel. Het praktische van deze leefgebieden is dat ze voor iedereen gelden: “ze zijn 

mensgericht en niet probleemgericht” (Movisie, 2010). 

De volgende leefgebieden staan centraal binnen het 8-fasenmodel:  

- Huisvesting: hieronder wordt verstaan de woonsituatie van de cliënt; 

- financiën: hieronder wordt de financiële situatie en het bestedingspatroon van de cliënt 

aangeduid; 

- sociaal functioneren: dit betreft de relatie tussen de cliënt en zijn omgeving en zijn/haar 

maatschappelijk gedrag; 



 
 

 
  27 
 Zullen we even samen oplopen? Probleemanalyse   
 

 
 

- psychisch functioneren: is het welbevinden van de cliënt en eventueel psychiatrisch 

ziektebeeld en verslavingsgedrag; 

- zingeving: datgene wat de cliënt motiveert om te leven; 

- lichamelijk functioneren: de fysieke gesteldheid van de cliënt en zelfzorg; 

- praktisch functioneren: de huishoudelijke-, technische- en taalvaardigheden van de cliënt; 

- dagbesteding: hoe de cliënt de dag doorkomt (Movisie, 2010). 

Bovenstaande leefgebieden zijn gebruikt als kader om te onderzoeken welk effect het project 

‘Samen Oplopen’ heeft op de gezinnen uit balans. 

Een belangrijk gebied binnen het project is het gezin, de kinderen en de opvoeding. Dit is geen 

apart leefgebied in het 8-fasenmodel. Tijdens het onderzoek is een extra gebied toegevoegd, 

namelijk: het gezin, de kinderen en de opvoeding.  
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 5. Onderzoeksontwerp 

Dit hoofdstuk behandelt het ontwerp van het onderzoek, waarin de verschillende stappen en 

keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van het ontwerp worden beschreven.  

5.1 Onderzoekstype 

Het onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek. 

In dit geval bestaat de praktijk, of de interventie, uit de inzet van vrijwilligers, die de gezinnen 

ondersteunen in hun dagelijks leven en, waar nodig, adviezen geven en stimuleren om tot 

verbetering/verandering van de situatie te komen.  

Het project ’Samen Oplopen’, wordt geëvalueerd met de verwachting dat deze interventie een 

gunstig effect heeft op de persoonlijke situatie van de deelnemende gezinnen. Met de 

uitkomsten van het evaluatieonderzoek wordt de ‘waarde bepaald’ van het project ‘Samen 

Oplopen’. (Baarda, Goede, & Teunissen, 2009) 

Het project ‘Samen Oplopen’ is gericht op ondersteuning bieden aan gezinnen door vrijwilligers. 

Om aan zoveel mogelijk informatie te komen zijn de gezinnen en de vrijwilligers geïnterviewd. 

De meeste vragen aan de respondenten zijn gesteld vanuit de acht leefgebieden die centraal 

staan in de hoofdvraag van dit onderzoek.  

5.2 Populatie 

Voor de start van de dataverzameling is de populatie benaderd door de coördinator van het 

project met de vraag of zij deel willen nemen aan het onderzoek. Belangrijk is dat respondenten 

toestemming geven voor het gebruik van gegevens. In een door de deelnemers ondertekende 

toestemmingsverklaring zijn tevens afspraken gemaakt over de wijze waarop de onderzoekers 

omgaan met de gegevens om de privacy van de respondenten te waarborgen. 

De onderzoeksgroep bestaat uit deelnemende gezinnen en de aan hen gekoppelde vrijwilligers.  

Sleutelinformant 

Een sleutelinformant is iemand die de onderzoeker een groot deel van de gegevens verschaft en 

die heel goed is ingevoerd in de sociale situatie die de onderzoeker wil onderzoeken (Baarda 

e.a., 2006). Binnen dit onderzoek is dat de coördinator van het project ’Samen Oplopen’.  

De coördinator heeft het gezin van begin tot heden mee gemaakt en de intakegesprekken met 

de vrijwilligers en met de gezinnen gevoerd. Op basis van kenmerken zijn de gezinnen en 

vrijwilligers door de coördinator aan elkaar gekoppeld. De coördinator houdt gedurende de 

match contact met vrijwilligers en gezinnen. Zij adviseert en coacht de vrijwilligers. De 

coördinator is daarom een bron van informatie over het proces dat het gezin doorloopt en de 

keuze’s die gemaakt worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot het wel of niet doorverwijzen en 
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welke stappen met het gezin gemaakt kunnen worden. De onderzoekers dienen in acht te 

nemen dat de coördinator als opdrachtgever en sleutelinformant ‘twee petten op heeft’ en er 

een risico is van belangverstrengeling.  

Deelnemers  

De groep deelnemende gezinnen is klein en bestond gedurende de uitvoering van het onderzoek 

tussen de 20 gezinnen en 30 gezinnen. Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen hebben de 

onderzoekers in 2012 alle gezinnen benaderd voor deelname aan het onderzoek en 2013 zoveel 

mogelijk deelnemers die deelnemen na fase 1 van het onderzoek.  

Kenmerken van de gezinnen 

In het projectplan van ’Samen Oplopen’ probeert de coördinator van het project een 

onderscheid te maken tussen het multiproblemgezin en het gezin met problemen of 

moeilijkheden om aan te geven wat het project onder andere beoogt: namelijk het voorkomen 

dat gezinnen met problemen/moeilijkheden een multiproblemgezin worden.  

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), landelijk kennis instituut voor jeugd- en 

opvoedingsvraagstukken, hanteert de volgende definitie van multiproblemgezinnen: 

Het project ’Samen Oplopen’ hanteert de volgende definitie voor gezinnen met 

problemen/moeilijkheden: 

 
 
Vrijwilligers 

Naast de deelnemers zijn de aan hen gekoppelde vrijwilligers ook een belangrijke bron van 

informatie. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaringen met het gezin dat zij begeleiden aanvullende 

gegevens verstrekken over de mate waarin zij constateren dat deelname aan het project een 

positieve bijdrage heeft voor de gezinssituatie. 

Daarnaast is het voor de organisatie en uitvoering van het project belangrijk om te onderzoeken 

hoe zij hun werk met de gezinnen beleven, wat zij als succesvol en wat zij als belemmering 

ervaren. 

Een multiprobleemgezin is een gezin dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en 

psychosociale problemen. In de ogen van hulpverleners zijn deze gezinnen moeilijk te helpen, omdat ze vaak ook 

problemen hebben met de hulpverleners en de jeugdzorg.(Bron: www.nji.nl) 

Een gezin met problemen is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat kampt met problemen die een 

goede opvoeding in de weg staan. De ouder(s) heeft een tijdelijk tekort om daar zelf uit te komen. Meestal door 

sociaaleconomische en psychosociale problemen. Doorverwijzing naar professionele hulpverlening komt in beeld. 

(Otterman, 2010) 
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5.3 Methode en verantwoording van het onderzoek 

Deze paragraaf geeft een verkorte beschrijving van de methode en verantwoording van het 

onderzoek. In bijlage 9.7 is een uitgebreide beschrijving te vinden. 

Er is binnen dit onderzoek gekozen om kwantitatieve en kwalitatieve data te verzamelen. De 

kwalitatieve data hebben als doel om mogelijke verschuivingen binnen de kwantitatieve scores 

te illustreren dan wel te verklaren. Als kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingsmethoden 

gebruikt worden binnen een onderzoek spreekt men ook wel van mixed methods. Volgens 

Bryman (2008) heeft mixed methods vele voordelen zoals het verbeteren van de validiteit door 

triangulatie en de mogelijkheid om de zwakke kanten van de ene methode op te vangen met de 

sterke kanten van de andere methode. In dit onderzoek biedt het kwalitatieve deel onder 

andere de mogelijkheid om inzicht te geven in de context achter de kwantitatieve data te 

illustreren. 

De respondenten zijn op twee momenten benaderd, namelijk in 2012 door onderzoekers die het 

instrumentarium ontwikkeld hebben en in 2013 door een andere groep onderzoekers die het 

instrumentarium nogmaals hebben gebruikt voor het verzamelen van kwantitatieve data bij een 

nieuwe groep respondenten.  

Instrumentarium 

De methode voor het verzamelen van data bestond uit het afnemen van interviews met de 

gezinnen en de vrijwilligers. Alle gezinnen zijn individueel geïnterviewd, terwijl de vrijwilligers 

(alleen in 2012) in twee groepen zijn bevraagd.  

Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: 

1. kwantitatieve vragenlijst gezinnen: 0-meting en 1-meting (zie bijlage 9.8); 

2. kwalitatieve vragenlijst gezinnen (zie bijlage 9.9); 

3. kwalitatieve vragenlijst vrijwilligers (zie bijlage 9.10) 

4. aanvullende kwalitatieve vragen gezinnen 2013 (zie bijlage 9.11). 

 

Dataverzameling 

Gedurende het onderzoeksproject is er op twee momenten data verzameld in het voorjaar van 

2012 en 2013, onder deelnemende gezinnen en vrijwilligers. 

 Groep 1: acht gezinnen die in het voorjaar van 2012 vijf tot acht maanden deelnamen aan 

het project hebben de 0-meting in retrospectief en de 1-meting ingevuld. 

 Groep 2: negen gezinnen die in het voorjaar van 2012 meer dan 9 maanden deelnamen aan 

het project hebben meegewerkt aan de kwalitatieve interviews. 

 Vrijwilligers: zes vrijwilligers die gekoppeld zijn aan groep twee hebben in twee 

focusgroepen de kwalitatieve vragen beantwoord. 
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 Groep 3: zeven gezinnen, die na 1 augustus 2012 deelnemen aan het project en waarvan een 

ingevulde kwantitatieve vragenlijst (0-meting) beschikbaar is. Bij deze gezinnen zijn tevens 

aanvullende kwalitatieve vragen gesteld (bijlage 9.11). 

 Groep 4: drie gezinnen, waarvan geen ingevulde kwantitatieve vragenlijst (0-meting) 

beschikbaar is. Deze gezinnen zijn geïnterviewd met behulp van de aanvullende kwalitatieve 

vragen 2013. 

 

Analyse 

De antwoorden die naar voren zijn gekomen uit de verschillende interviews, zijn op twee 

manieren geanalyseerd. Bij de respondenten uit groep één (2012) en de zeven respondenten uit 

groep drie (2013) is een gesloten vragenlijst afgenomen in het kader van een 0- en 1-meting. 

Voor de analyse van deze kwantitatieve data is er gebruik gemaakt van het programma 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Kwantitatieve data 2012 en 2013 

Voor de analyse van de kwantitatieve data is gebruik gemaakt van het programma SPSS. 

Hiertoe zijn de kwantitatieve data 2012 en 2013 samengevoegd. In totaal waren hier 15 

deelnemers bij betrokken. In de frequentietabellen in hoofdstuk 5 en bijlagen 9.2 t/m 9.6 is te 

zien wat de respondenten hebben geantwoord op de onderdelen per leefgebied tijdens de 0- en 

1-meting. Daarnaast is er gekeken naar wat de respondenten bij de 0-meting aan wensen 

hadden ten aanzien van de vrijwilliger en wat de vrijwilliger met betrekking tot die wensen heeft 

gedaan.  

Kwalitatieve data 2012 en 2013 

De kwalitatieve data uit de groepsinterviews met de vrijwilligers in 2012, de individuele 

interviews in 2012 met deelnemers en de interviews uit 2013 zijn gebruikt om veranderingen op 

de levensgebieden te illustreren en of te verduidelijken. 

De kwalitatieve interviews zijn eerst zo letterlijk mogelijk uitgeschreven, waarna de antwoorden 

van een label werden voorzien, die naar verschillende relevante thema’s verwijzen. De 

onderzoekers van het KSI hebben het kwalitatieve materiaal nogmaals geanalyseerd  met behulp 

van het data-analyse programma MAX.QDA2. De kwantitatieve vragenlijst diende hierbij als 

uitgangspunt, met name de verschillende levensgebieden die binnen deze lijst aan bod komen. 

Er is bewust gekeken naar voorbeelden die de resultaten van de kwantitatieve vragenlijst 

ondersteunen dan wel tegenspreken.  

 

Betrouwbaarheid van het onderzoek 

Wanneer we spreken van betrouwbaarheid van het onderzoek gaat het om het voorkomen van 

toevalsfouten die veroorzaakt kunnen worden door de onderzoeker, de situatie of het moment 
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van het onderzoek of de wijze waarop instrumenten gebruikt worden. Door standaardisering en 

herhaling kunnen toevalsfouten voorkomen worden (Swanborn, 2006).  

Standaardisering van onderzoeksprocedures is binnen dit onderzoek vorm gegeven door het 

gebruik van een kwantitatieve vragenlijst met gesloten vragen en door met de 

studentonderzoekers voor te bespreken hoe zij deze het beste onder respondenten af kunnen 

nemen.  

Binnen het kwalitatieve deel van het onderzoeksproject is de standaardisering van de procedure 

terug te zien in het feit dat er tijdens de interviews met vrijwilligers en deelnemers gewerkt is 

met een semigestructureerde vragenlijst. De respondenten die deelnamen aan de 

(groeps)interviews kregen hierdoor zoveel mogelijk dezelfde vragen voorgelegd. Echter bij, met 

name de groepsinterviews bij de vrijwilligers ging het vooral om het ontlokken van meningen en 

ervaringen door onderlinge reacties van de respondenten en is er weinig ruimte voor 

standaardisering. 

De interviews zijn afgenomen door beginnende onderzoekers en de vraag is of ervaren 

onderzoekers met behulp van dezelfde instrumenten dezelfde uitkomsten hadden gegenereerd. 

Er is getracht toevalsfouten zoveel mogelijk te beperken door: 

 de interviews altijd uit te voeren in tweetallen, 

 gebruik te maken van opnameapparatuur, 

 de interviews verbatim uit te werken, 

 het afnemen van de interviews voor te bespreken met de onderzoekers van het KSI. 

 

Door deze criteria te volgen konden de interviews gecontroleerd worden door de onderzoekers 

van het KSI. 

Een van de groepsinterviews met de vrijwilligers zou op een ander moment wellicht andere 

resultaten hebben opgeleverd. Twee van de betrokken vrijwilligers waren te laat. Hierdoor was 

er minder tijd voor het interview en kon minder diep in worden gegaan op de antwoorden. 

In 2013 zijn de criteria onvoldoende door de onderzoekers opgevolgd, waardoor de kwaliteit van 

de interviews of dataverzameling niet altijd te beheersen was. 

Validiteit 

Binnen dit onderzoek zijn we op zoek naar de invloed van deelname van gezinnen aan het 

project ‘Samen Oplopen’ op kwaliteit van bestaan van de gezinnen, of de acht levensgebieden 

en het gezinsklimaat. Wanneer er tussen een interventie en een resultaat een oorzakelijk 

verband is wordt gesproken over interne validiteit (Swanborn, 2006). Aangezien andere 

variabelen naast deelname aan het project ‘Samen Oplopen’ niet zijn uit te sluiten en binnen dit 

onderzoek niet zijn gemeten is het niet mogelijk om over een verband harde uitspraken te doen. 
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We kunnen daarom alleen spreken van een mogelijk verband tussen deelname en verbetering 

op genoemde gebieden. Door gebruik te maken van een mixed methods aanpak (triangulatie) is 

een mogelijk verband nog aannemelijker wanneer de verschillende resultaten elkaar bevestigen. 

In 2013 is specifiek doorgevraagd om een mogelijk verband tussen deelname aan ’Samen 

Oplopen’ en verbetering op de levensgebieden ‘sociaal functioneren’ en ‘kinderen, opvoeding en 

gezin’, zie ook bijlage 9.11. 

Bij begripsvaliditeit gaat het erom dat je meet wat je wilt weten, bijvoorbeeld dat je met één 

vraag één ding meet en niet meerdere tegelijkertijd. Is dat wel het geval, dan is er sprake van 

zogenaamde  systematische fouten (Swanborn, 2006). Deze fouten zijn voorkomen door het 

zorgvuldig construeren van de kwantitatieve vragenlijsten. Hierbij heeft een operationalisering 

(Swanborn, 2006) van de acht leefgebieden plaatsgevonden door het formuleren van 

deelvragen, die als indicator dienden voor de wijze waarop deelnemers functioneren binnen zo’n 

leefgebied. Deze kwantitatieve vragenlijsten zijn onder verantwoordelijkheid van onderzoekers 

van het KSI ontwikkeld.  

Een van de projectresultaten die met dit onderzoeksproject wordt beoogd is een beschrijving 

van ‘Samen Oplopen’ ten behoeve van de databank ‘Praktijkvoorbeelden’. Het doel van deze 

databank is uitwisseling van kennis tussen praktijken over aanpakken, werkwijzen en methoden. 

Het is daarom goed om te kijken naar de mate van generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten, de externe validiteit (Swanborn, 2006). Of de resultaten van dit 

onderzoek generaliseerbaar zijn (Verhoeven, 2007) is de vraag, omdat het onderzoek zo 

contextgebonden is.  

Binnen praktijkgericht onderzoek staat echter de bruikbaarheid van het onderzoek voor die 

praktijk die onderzocht wordt boven het belang van generaliseerbaarheid en validiteit. Het 

belang en de waarde van het onderzoek hangen ook samen met de ontwikkelingen in Zorg en 

Welzijn, die vragen om innovatie en kennisontwikkeling, niet in de laatste plaats ook op het 

gebied van samenwerking tussen formele en informele zorg. Goede voorbeelden van hoe dit er 

in de praktijk uit zou kunnen zien, zoals ’Samen Oplopen’, kunnen een wezenlijke bijdrage 

leveren aan deze ontwikkelingen. 
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 6. Resultaten onderzoek 

In dit hoofdstuk komen de resultaten uit de kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling uit 

2012 en 2013 samen. Bij de ordening van de resultaten waren de verschillende levensgebieden 

van de kwantitatieve vragenlijst leidend. In 6.1 wordt met behulp van personalia een beeld 

geschetst van de vijftien respondenten waarbij de kwantitatieve vragenlijst is afgenomen. 

Vervolgens zijn in 6.2 de kwantitatieve scores per leefgebied tussen de 0-meting en 1-meting 

vergeleken. In 6.3 zijn een aantal leefgebieden waarbij opvallende verschuivingen zichtbaar zijn 

geworden verder uitgediept. Hierbij is gebruik gemaakt van beschikbare kwalitatieve data over 

het betreffende leefgebied en kwantitatieve data die betrekking hebben op de 

ondersteuningsbehoefte van de deelnemer en de ondersteuning die de vrijwilliger heeft 

geboden. Er is voor gekozen om onderscheid te maken tussen de kwalitatieve resultaten van 

2012 en 2013, omdat de dataverzameling verschillend is uitgevoerd. De resultaten van de 

levensgebieden ‘sociaal functioneren’ en ‘opvoeding, kinderen en gezin’ worden in 6.4 en 6.5 

verder uitgewerkt. Tot slot komen de resultaten over de manier waarop de vrijwilligers 

ondersteuning bieden aan de deelnemers in 5.6 aan bod. 

6.1 Personalia kwantitatieve dataverzameling 

Van de deelnemers aan het kwantitatieve deel zijn een aantal persoonlijke gegevens verzameld, 

zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, etc.  

De groep deelnemers bestaat uit: 

13 vrouwen en 2 mannen, variërend in de leeftijden van 22 tot 43 jaar, met een gemiddelde 

leeftijd van 34. 

8 van hen zijn getrouwd, 4 zijn gescheiden en 3 zijn alleenstaand. 

 

Aantal kinderen: 
Tabel 6.1:1 

Aantal kinderen  Aantal deelnemers  

1 4 

2 5 

3 4 

4 1 

5 of meer 1 

Totaal >35 
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Landen van herkomst deelnemers en partners: 
Tabel 6.1:2 

Periode  Aantal 

deelnemers 

Aantal 

partners 

Afghanistan 3 3 

Marokko 1 1 

Sri Lanka 2 2 

Turkije 1  

Congo 2  

Nederland 2  

Togo 1 1 

China 1  

Irka/Koerdisch 1  

Syrië 1  

   

 

In bijlage 9.1 zijn de overige personalia na te lezen. 
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6.2 Totalen leefgebieden kwantitatieve data 

Door alle negen leefgebieden samen te brengen in één tabel (zie volgende pagina) wordt het 

mogelijk om de uitkomsten hiervan met elkaar te vergelijken. Hiertoe zijn de scores van alle 

deelnemers op de verschillende vragen per categorie bij elkaar opgeteld. Onderstaande tabel 

laat de totale scores zien van de 0-meting en de 1-meting. In 6.2.1 wordt ingezoomd op 

opvallende scores  in de tabel. 

Per categorie zijn eerst de absolute scores weergegeven, waarnaast de verschillen tussen de 0- 

en 1-meting zichtbaar worden gemaakt. Omdat de omvang van de categorieën niet hetzelfde is 

(meer of minder vragen per categorie) zijn deze absolute uitkomsten onderling niet goed te 

vergelijken. Daarom zijn de verschillen ook berekend in percentages, waardoor duidelijk wordt in 

welke leefgebieden door de deelnemers de grootste vooruitgang is geboekt. Ten slotte zijn de 

gemiddelde scores van de 0- en 1-meting binnen elke leefgebied berekend en vervolgens het 

verschil hiertussen. In dit hoofdstuk worden de opvallendste verschuivingen besproken. De 

specifieke verschillen tussen de variabelen binnen de leefgebieden zijn terug te lezen in de 

tabellen per leefgebied in bijlage 9.2 t/m 9.6. 
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Tabel 6.2:1 

Categorieën 

(N=15) 

Totalen scores 
absoluut  

Verschil 
Scores 

Totalen gemiddelde 
scores  

Verschil 
Gemiddelde 

scores 0-meting 1-meting Absoluut Procentueel 
% 

0-meting 1-meting 

Huisvesting 
(3 vragen) 
Min. abs. score:  45 
Max. abs. score: 180 
Gem. Score : 7,5 

140 157 +17 + 12,1 % 9,3 10,5 + 1,2 

Financiën 
(2 vragen)  
Min. abs. score: 30 
Max. abs. score: 120 
Gem. Score : 5 

85 82 - 3 - 3,5 % 5,7 5,5 - 0,2 

Sociaal Functioneren 
(5 vragen) 
Min. abs. score: 75 
Max. abs. score: 300 
Gem. Score : 12,5 

157 235 + 78 + 50 % 10,5 15,7 + 5,2 

Psychisch Functioneren 
(8 vragen) 
Min. abs. score: 120 
Max. abs.  score: 480 
Gem. Score : 20 

248 269 + 21 + 8,5 % 16,5 17,9 + 1,4 

Zingeving 
(3 vragen)  
Min. abs.  score: 45 
Max. abs. score: 180 
Gem. Score : 7,5 

124 150 + 26 + 21% 8,2 10 + 1,8 

Lichamelijk Functioneren 
(6 vragen) 
Min. abs. score: 90 
Max. abs. score: 360 
Gem. Score : 15 

221 291 + 70 + 31,7 % 14,7 19,4 + 4,7 

Praktisch Functioneren 
(7 vragen) 
Min. abs. score: 105 
Max. abs. score: 420 
Gem. Score : 17,5 
 

255 306 + 51 + 20,% 17 20,4 + 3,4 

Dagbesteding 
(3 vragen) 
Min. abs. score:45 
Max. abs. score: 180 
Gem. Score : 7,5 

108 152 + 44 + 40,7 % 7,2 10,1 + 2,9 

Kinderen/Opvoeding/Gezin  
(11 vragen) 
Min. abs. score: 165 
Max. abs. score: 660 
 Gem. Score : 22,5 

508 574 + 66 + 13 % 33,9 38,3 + 4,4 

Totaal (48 vragen) 
1846 2216 + 370 + 193,5% 123 147,8 + 24,8 

 

Met behulp van kwalitatieve data en de kruistabellen waarin de hulpvraag en de beoordeling 

van de deelnemer op de ontvangen hulp van de vrijwilliger zijn na te lezen is getracht een 

verklaring te vinden voor de verschuiving en deze te illustreren met voorbeelden. 
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Opvallende verschuivingen 

Duidelijk is dat er een positieve verandering is opgetreden in de door de deelnemers ervaren 

situaties binnen alle leefgebieden, behalve binnen het leefgebied ‘financiën’ waar een lichte 

afname van het aantal positieve antwoorden zichtbaar is. De grootste positieve verandering is te 

zien op het leefgebied ‘sociaal functioneren’. Eveneens zijn grote verbeteringen te zien binnen 

de leefgebieden: ’dagbesteding’, ‘lichamelijk functioneren’ en ‘zingeving’. 

Daar waar de toename kleiner is, kan dit ook te maken hebben met het feit dat de beginscores 

(0-meting) al vrij hoog waren. Dit is te zien door het vergelijken van de behaalde absolute scores 

met de minimaal en maximaal te behalen scores binnen de betreffende categorie. Nog 

duidelijker is dit zichtbaar wanneer de gemiddelde scores vergeleken worden met de gemiddelde 

te behalen scores per categorie. (Per vraag binnen elke categorie is de gemiddelde score 2,5. 

Door dit getal te vermenigvuldigen met het aantal vragen per categorie, wordt de gemiddelde 

score per categorie bepaald).  

Bij de categorieën ‘kinderen-opvoeding-gezin’, ‘financiën’ , ‘huisvesting’ en ‘praktisch 

functioneren’ liggen de respectievelijke gemiddelde scores bij de 0-meting al bóven de 

gemiddelde te behalen scores.  Hieruit blijkt dat de deelnemers bij de start van deelname al 

aardig tevreden waren met hun situatie op deze leefgebieden. Echter het leefgebied ‘psychisch 

functioneren’ blijft, ondanks een lichte toename van het aantal positieve antwoorden bij de 1-

meting onder de gemiddelde score (20) voor dit leefgebied, namelijk 17,9. 

Zoals al eerder opgemerkt, is een verband tussen de toename op onderdelen van de 

levensgebieden en de bijdrage van de vrijwilliger lastig hard te maken, maar wel aannemelijk. Dit 

geldt ook voor de invloed van verbetering op één bepaald leefgebied op een ander leefgebied. 

Men kan zich voorstellen dat wanneer er positieve veranderingen zijn binnen het leefgebied 

‘sociaal functioneren’, dit ook weer een positieve invloed heeft op levensgebieden als psychisch 

functioneren en zingeving.  

Alle respondenten zouden het project in ieder geval aanraden aan anderen. Het gemiddelde 

cijfer dat respondenten aan het project geven is een 9.  

Deelnemer: “Nee. Ik ben hartstikke tevreden over haar. Soms ben ik bang dat ze zegt dat het 
goed gaat met ons en dat het stopt. Voor die moment ben ik echt bang.” 
Interviewer: “Heeft u dat al met haar besproken?” 
Deelnemer: “Nee nog niet. Als het contact even stilligt, word ik al bang. Ik heb dat gevoel altijd in 
me.” 
Interviewer: “Wat zou er kunnen gebeuren als het zou stoppen?”  
Deelnemer: “Ja, ik zou toch een belangrijk persoon in mijn management missen. In het 
management van het leven.”  
Interviewer: “Je zou willen dat ze zolang mogelijk blijft?” 
Deelnemer: “Ja, zolang blijven.” 
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6.3 Een aantal leefgebieden uitgelicht 

Naast de leefgebieden ‘sociaal functioneren’ en ‘kinderen, opvoeding en gezin’, die 

respectievelijk in 5.4 en 5.5 aan bod komen, wordt in deze paragraaf wat dieper ingegaan op de 

verschuivingen binnen de leefgebieden ‘financiën’, ‘psychisch functioneren’, ‘praktisch 

functioneren’ en ‘dagbesteding’. Deze laatsten vanwege de grote ‘positieve’ verschuiving en de 

eerste twee gebieden omdat die juist achter lijken te blijven. De totaalscores per leefgebied zijn 

opgebouwd uit verschillende variabelen.  Om meer inzicht te krijgen in wat (het uitblijven van) 

de verschuivingen veroorzaakt, wordt per leefgebied meer ingezoomd op deze variabelen. De 

frequentietabellen zijn in de bijlagen terug te lezen.  Vervolgens worden, indien beschikbaar, de 

kwalitatieve data bekeken ten behoeve van het betreffende leefgebied. 

Financiën 

Kwantitatieve data 

Er is op dit gebied een afname van het aantal positieve antwoorden zichtbaar. Op het onderdeel 

‘Ik heb meer grip op mijn financiële situatie’ (zie bijlage 9.2, tabel 9.2.1) is een positieve 

verandering zichtbaar. Het aantal respondenten dat zegt ‘niet’ of ‘helemaal niet’ rond te kunnen 

komen is echter gegroeid van vier naar zes. Het merendeel van de deelnemers heeft aangegeven 

geen hulp te willen op dit gebied (zie bijlage 9.2, tabel 9.2.2).  

Kwalitatieve data 

Uit de kwalitatieve data van 2012 was hierover bijna geen data terug te vinden, echter in de data 

van 2013 noemen meer respondenten de financiële situatie als onderwerp van zorg. Vijf van hen 

noemen dat ze schulden hebben en/of hierbij professionele ondersteuning voor ontvangen. 

Psychisch functioneren 

Kwantitatieve data 

Hoewel er over het gehele levensgebied een lichte toename is van het aantal positieve 

antwoorden, blijft dit gebied scoren onder het gemiddelde. Dat is opvallend omdat bij alle 

andere gebieden er bij aanvang van deelname al boven het gemiddelde gescoord werd of de 

score zodanig is toegenomen dat bij de 1-meting in ieder geval boven het gemiddelde gescoord 

wordt. Op de variabelen binnen dit leefgebied ‘Ik voel me niet vaak onzeker’ en ‘Ik ben niet vaak 

moe’ is zelfs een lichte toename zichtbaar van het aantal negatieve antwoorden. Deze worden 

echter gecompenseerd door de toename van het aantal positieve antwoorden op onder andere 

de variabele ‘Ik voel me niet vaak eenzaam’ en ‘Ik pieker niet vaak’. De variabele ‘ik voel mij niet 

vaak eenzaam’ raakt aan het leefgebied ‘sociaal functioneren’ (6.4) waarbij een duidelijke 

positieve verandering zichtbaar is, wat mogelijk ook op een positieve wijze bijdraagt aan het 

verminderen van eenzaamheidgevoelens (zie verder bijlage 9.3, tabel 9.3.1).  

13 van 15 deelnemers geven tevens aan de vrijwilliger altijd te kunnen bellen wanneer zij daar 



 
 

 
  40 
 Zullen we even samen oplopen? Resultaten onderzoek   
 

 
 

behoefte aan hebben. Dit kan mogelijk verband houden met voorgenoemde verschuivingen (zie 

tabel 9.3.2). 

Kwalitatieve data 

Deelnemers 2012 
 
 “Soms heb ik veel stress of vind ik het saai om alleen te zijn. Dan probeert de vrijwilliger me 
vrolijk te maken.”  
 
“Ik zie haar als iemand die ik heel goed kent, een vriendin, echt een maatje. Ik trek het even niet, 

dus wil ik even iemand spreken die me wel begrijpt.” 

Een aantal deelnemers vertelt dat in perioden dat zij stress, spanning of neerslachtigheid 
ervoeren, de vrijwilliger een concrete bijdrage heeft gegeven door te luisteren, activiteiten 
samen te ondernemen of de deelnemer te ontlasten door bijvoorbeeld met de kinderen op stap 
te gaan.  
 
Een voorbeeld dat meerdere deelnemers noemen is dat de vrijwilliger hun kinderen helpt of de 
deelnemer steunt in het verbeteren van de communicatie en sfeer in het gezin en dat dit 
bijdraagt aan het welbevinden en het geluk dat zij ervaren.  
 
“Bijvoorbeeld: mijn zoon maakt een middagdutje. Als hij wakker wordt vraagt hij meteen naar de 
vrijwilliger. Wanneer ze komt, wat ze gaan doen, en zo. Alle kinderen zijn heel blij met haar 
komst.” 

Vrijwilliger 2012 

Een vrijwilliger benoemt in het interview expliciet dat, wanneer haar deelnemer somber is, ze er 

bewust een positieve draai aan probeert te geven en haar probeert uit de somberheid te 

trekken. De overige vrijwilligers benoemen dit niet expliciet, echter bij het levensgebied sociaal 

functioneren (5.4) is duidelijk naar voren gekomen dat een van de belangrijkste taken is, het 

bieden van een luisterend oor en dat geeft rust en gelegenheid om te delen. 

Kwalitatieve data 2013 

Een deel van de respondenten geeft aan stress te ondervinden, verdrietig te zijn of te piekeren. 

Regelmatig heeft dit te maken met het gemis van familie die nog in het land van herkomst 

woont of met een financieel instabiele situatie. Sommige gezinnen zitten voor dat laatste in de 

schuldsanering of maken gebruik van schuldhulpverlening. Een moeder voelt zich hierdoor soms 

naar haar kinderen toe tekortschieten omdat ze met hen geen leuke activiteiten kan 

ondernemen. Hierin vindt ze wel weer ondersteuning van ‘Samen Oplopen’. Een belangrijke 

stressfactor is de zorg om de kinderen, omdat ze moeite hebben om mee te komen op school, 

kwetsbaar of ziek zijn. Vaak lijkt de vrijwilliger dan een belangrijke rol te spelen in het luisteren 

naar de respondent. Ook zijn er een paar deelnemers die via professionele zorg hulp of 

medicijnen krijgen voor depressie of depressieve klachten. 
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Praktisch functioneren 

Kwantitatieve data 

Op alle onderdelen is er een verschuiving zichtbaar naar meer positieve antwoorden of minder 

negatieve antwoorden. De grootste toename van het aantal positieve antwoorden is te zien op 

de variabelen ‘Ik heb mijn huishouden goed op orde’ en ‘Als het nodig is weet ik waar ik hulp kan 

vragen’. (zie bijlage 9.4, tabel 9.4.1). Zes van de vijftien respondenten hebben bij de start van 

deelname aan het project aangegeven dat ze hulp van de vrijwilliger zouden willen bij het 

huishouden. Echter maar twee respondenten geven aan dat de vrijwilliger goed geholpen heeft 

bij dit onderdeel (zie bijlage 9.4, tabel 9.4.2). Het is de vraag of de vrijwilliger direct invloed heeft 

gehad op de toename van het aantal positieve antwoorden op de variabele betreffende het 

huishouden. Hoewel zes deelnemers aan hebben gegeven hulp te willen bij de administratie, 

zeggen twee daarvan maar dat de vrijwilliger hen daar goed mee heeft geholpen (zie bijlage 9.4, 

tabel 9.4.4). Echter 13 van de 15 deelnemers hebben aangegeven de vrijwilliger altijd te kunnen 

bellen als ze daar behoefte aan hebben (zie bijlage 9.4, tabel 9.4.3). Een verband tussen de 

toename van het aantal positieve antwoorden op de variabele ‘Als het nodig is weet ik waar ik 

hulp kan vragen’ en deelname aan het project lijkt dan ook zeer aannemelijk. 

Veel respondenten geven aan dat de vrijwilliger hen goed heeft geholpen met de Nederlandse 

taal (zie bijlage 9.4, tabel 9.4.5). Dit is wellicht een verklaring voor de lichte stijging van positieve 

antwoorden op het onderdeel ‘Ik kan mij goed uitdrukken in de Nederlandse taal’.  

Kwalitatieve data 
Deelnemers 2012 
Concrete voorbeelden van hulp van de vrijwilliger op het levensgebied ‘praktisch functioneren’ 

die tijdens de kwalitatieve interviews door deelnemers worden gegeven zijn: hulp in het 

huishouden, het begrijpen van de post, ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en 

het contact met (maatschappelijke) instanties.  

“De vrijwilligster die hier komt helpt mij met het opruimen van de post omdat ik geen Nederlands 

kan lezen. Ze doet ze ook voor mij in een map zodat ik alles bij elkaar heb. Ik doe ze allemaal in 

een tas. Ook helpt ze met bellen naar verschillende instanties omdat ik niet goed Nederlands 

spreek.“ 

Volgens de vrijwilligers ligt de nadruk van hun ondersteuning niet perse op het ‘praktisch 

functioneren’ hoewel een vrijwilliger specifiek binnengehaald is om mee te gaan naar belangrijke 

afspraken en de ander om te ondersteunen bij de Nederlandse taal.  

Vrijwilligers 2012 

Alle vrijwilligers vertellen dat ondersteuning bij het praktisch functioneren vaak gebeurt 

wanneer er een vraag is van de deelnemer.  
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“Ja, weet ik ben er voornamelijk voor het luisterend oor. Ja, je loopt samen op en je doet 

wat er komt, het is niet van vandaag doen we dat, en volgende week woensdag doen we 

dat. Nee hoor, ik ga er naar toe en ik zie het wel.” 

“Ze heeft bijna haar inburgeringcursus gehaald. In november is het aangevraagd. Maar ja 

het kan een jaar duren. Dus ik heb diverse malen contact met de IND gehad, met de 

gemeente Zeist, met de sociale raadslieden.” 

Een paar deelnemers noemen dat zij ondersteuning krijgen van professionele hulpverlening, 

bijvoorbeeld van een psychiater of thuiszorg. Een deelnemer heeft naast de vrijwilliger van 

‘Samen Oplopen’ hulp via het vrijwilligersproject ‘Handje helpen’ voor haar kind. Opvallend is 

dat alle deelnemers zeggen geen hulp te vragen of te hebben als het project ‘Samen Oplopen’ 

niet had bestaan. 

Deelnemers 2013 

In 2013 komt er bij dit leefgebied niet een heel ander beeld naar voren dan in 2012 wanneer er 

door de respondent en interviewer dieper op in wordt gegaan. Let wel, dit gebied is in principe 

buiten beschouwing gebleven binnen het kwalitatieve deel. Een aantal respondenten noemt 

desondanks wat voorbeelden tijdens het afnemen van de interviews. Voorbeelden die genoemd 

worden zijn: ondersteuning bij contacten met instanties, doorverwijzen, de weg vinden op de 

sociale kaart en ondersteuning bij het begrijpen van de post. Soms noemt men dat de vrijwilliger 

helpt bij het huishouden zoals het opvouwen van de was, maar dat was dan meer omdat de 

respondent daar mee bezig was terwijl ze ook een praatje maakte met de vrijwilliger. 

Dagbesteding 

Kwantitatieve data 

Op alle onderdelen is er een redelijke tot sterke toename van het aantal positieve antwoorden 

te zien.  

Kwalitatieve data 

Uit de kwalitatieve interviews komt naar voren dat de vrijwilligers regelmatig activiteiten 

organiseren en ondernemen met de kinderen. Ook zijn er vrijwilligers die iets met de ouders 

ondernemen of hen activeren zelf iets te doen. In paragraaf 5.5 ‘Kinderen, opvoeding en gezin’ 

staan verschillende voorbeelden beschreven.  

Sinds 2012 wordt er tevens vanuit het project een vrouwenmiddag georganiseerd waar, blijkens 

de interviews in 2013, veel vrouwen die deelnemen, gebruik van maken. 

6.4 Sociaal functioneren 

In deze paragraaf komen de resultaten betreffende het leefgebied sociaal functioneren aan bod. 

Eerst wordt beschreven op welke variabelen, waaruit het leefgebied is opgebouwd, de grootste 
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verschuivingen zichtbaar zijn en in hoeverre de vrijwilliger daar volgens de deelnemer 

ondersteuning in heeft geboden. Met behulp van de kwalitatieve data uit 2012 en 2013 worden 

deze verschuivingen verder geïllustreerd en toegelicht.  

Kwantitatieve data 

In de tabel van het levensgebied ‘Sociaal functioneren’ wordt duidelijk dat de toename vooral 

veroorzaakt wordt door de toename van het aantal positieve antwoorden op de items ‘Ik heb 

genoeg mensen om mij heen om mijn verhaal te vertellen’, ‘Ik heb voldoende contact met mijn 

buren/buurtgenoten’ en ‘Ik kan voldoende contact leggen met andere mensen’.  

Tabel 6.4:1 

Sociaal 
functioneren Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

N=15 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik voelde/voel mij niet 
vaak alleen 7 3 4 5 0 3 4 4 +5 

Ik kon/kan goed 
aangeven wat ik wel 
en niet prettig vond* 

4 3 2 1 3 2 4 9 +6 

Ik had/heb genoeg 
mensen om mij heen 
om mijn verhaal te 
vertellen 

8 1 3 3 3 3 1 8 +14 

Ik had/heb voldoende 
contact met mijn 
buren/buurtgenoten 

7 1 4 2 2 3 2 9 +16 

Ik kon/kan voldoende 
contact leggen met 
andere mensen 

7 1 3 0 2 5 3 9 +18 

Totalen sociaal 
functioneren 33 9 16 11 10 16 14 39  

Verschil 

 +24  +5  +6  +15 +50 

Gemiddeld verschil bij 
5  vragen         +10 

*) bij de 0-meting is twee keer geen antwoord gegeven op deze variabelen 

Het is heel goed mogelijk dat deze verandering toe te schrijven is aan de vrijwilliger. Het blijkt 

dat de contacten met de vrijwilliger als steunend worden ervaren en binnen dit leefgebied 

beantwoorden aan de hulpvragen die deelnemers hebben. Bijna alle respondenten, ondanks dat 

sommigen die behoefte niet hadden, zien de vrijwilliger nu als vriend/vriendin en tien van de 
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vijftien heeft goede ondersteuning gehad van de vrijwilliger bij het uitbreiden van het sociaal 

netwerk. 

Tabel 6.4:2 

N=15 
  De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met het leggen van contacten met andere 
mensen 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp bij het 
leggen van 
contacten… 

11 2 1 3 5 

Wilde geen hulp bij 
het leggen van 
contacten… 

4 2 0 1 1 

Tabel 6.4:3 
N=15   Ik heb de vrijwilliger altijd om raad/steun/advies kunnen vragen 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde raad/steun 
/advies kunnen 
vragen 

14 1 1 3 9 

Wilde geen 
raad/steun/advies 
kunnen vragen 

1 1 - - - 

Tabel 6.4:4 
N=14   Ik heb de vrijwilliger altijd kunnen bellen als ik daar behoefte aan had 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde altijd kunnen 
bellen 

12 1 0 1 10 

Wilde niet altijd 
kunnen bellen 

2 1 - 1 - 
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Tabel 6.4:5 
N=15   De vrijwilliger is voor mij/ons een vriend/vriendin 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde dat 
vrijwilliger een 
vriend zou zijn 

12 1 0 2 9 

Wilde niet dat 
vrijwilliger een 
vriend zou zijn 

3 - - 1 2 

Kwalitatieve data 

De resultaten uit de kwalitatieve dataverzameling lijken de positieve verandering dankzij 

deelname aan het project op het levensgebied ‘sociaal functioneren’ te bevestigen. Hieronder 

volgt een aantal voorbeelden en citaten uit de interviews met deelnemers uit 2012 en 2013 en 

de groepsinterviews met vrijwilligers (2012) om deze verandering te illustreren. 

2012 

“Ik zie haar als iemand die ik heel goed ken, een vriendin, echt een maatje. Ik trek het even niet, 

dus wil ik even iemand spreken die me wel begrijpt.”  

Een groot deel van de respondenten geeft expliciet aan dat zij weinig vrienden of familie hebben 

waar ze steun aan kunnen vragen of hun verhaal bij kwijt kunnen en dat dit de aanleiding voor 

hen was om deel te nemen aan het project. Een andere reden is dat ze een ‘eenoudergezin’ zijn 

en ze het gemis van de mogelijkheid om met een partner zaken te bespreken of te overleggen.  

Een paar respondenten geeft meer impliciet aan dat dit voor hen de aanleiding was. 

“Mijn kinderen hebben geen familie, dus een opa en oma zoeken”  

Voor het merendeel van de deelnemers is de vrijwilliger iemand waar ze hun verhaal bij kwijt 

kunnen, een vertrouwenspersoon die hen daarnaast ook nog adviseert wanneer ze daar 

behoefte aan hebben. Alle vrijwilligers die geïnterviewd zijn bevestigen dat het bieden van een 

luisterend oor een belangrijk onderdeel binnen de ondersteuning is.  

2013 

Ook in de tweede ronde van interviews wordt door veel respondenten genoemd dat de 

vrijwilliger een vertrouwenspersoon is en wordt het bieden van een luisterend oor vaak als 

eerste genoemd.  

 

“Dus je kan ook bepaalde situaties in een bepaald patroon komen of in bepaalde gespannen 

toestanden om het zo maar te zeggen waar je dan in zit. Door bijvoorbeeld ’Samen Oplopen’ 
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kwam en je daar dan toch een ander beeld op geeft en je eruit trekt. En waar mogelijk, en waar 

kan hooguit. En als je dan ’Samen Oplopen’ daarnaast hebt dan is het heel fijn, dan gebeurt het 

eigenlijk niet. Dan ga je niet in die schulp, maar dan wordt je er eigenlijk uit getrokken.” 

“Ja een luisterend oor. Even een peptalk, dat soort dingen.” 

Veel respondenten noemen dat ze dankzij de vrijwilliger of door activiteiten die ’Samen 

Oplopen’ organiseert, meer sociale contacten hebben dan voorheen. ’Samen Oplopen’ 

organiseert koffie/vrouwenmiddagen die respondenten regelmatig noemen als gelegenheid om 

andere mensen te ontmoeten.  

 

“Ik ga naar alle vrouwenmiddagen op dinsdag. Daar wordt over opvoeding gepraat.” en “Ik heb 

veel contacten met andere mensen door inloophuis en ’Samen Oplopen’.”  

 

Andere activiteiten van ‘Samen Oplopen’ die genoemd worden zijn het midwinterfeest, de 

thema-avonden, uitjes met de deelnemende gezinnen (bijvoorbeeld naar de dierentuin) en 

culturendag. De vrijwilliger is bij het (eerste) bezoek dan vaak ondersteunend en stimulerend 

geweest door met hen mee te gaan. Soms is dit om de deelnemer een ‘drempel’ over te helpen 

en een stukje veiligheid te bieden, of waarbij de taal een drempel is om gemakkelijk contact te 

maken met anderen. Een andere reden is om deelnemers te laten ervaren wat mogelijkheden 

zijn voor ontmoeting binnen de gemeente Zeist. Zo noemen een aantal respondenten dat zij 

dankzij de vrijwilliger naar het buurthuis gaan om hun kinderen deel te laten nemen aan 

activiteiten en daarmee zelf nieuwe contacten opdoen (met andere moeders). Dit betreft niet 

alleen georganiseerde gelegenheden voor ontmoeting, maar ook ondersteuning bij het 

ontmoeten van buren in een nieuwe buurt bijvoorbeeld.  

Een paar deelnemers hebben dankzij de vrijwilliger hun vaardigheden in contact met anderen 

ontwikkeld. Een voorbeeld van een deelnemer is een burenruzie die ze met hulp van de 

vrijwilliger heeft opgelost, terwijl ze het zonder de vrijwilliger, volgens eigen zeggen, heel anders 

zou hebben aangepakt. Ze heeft van de vrijwilliger geleerd om eerlijk, open en geduldig tegen 

andere mensen te zijn. Een van de respondenten volgt met behulp van ‘Samen Oplopen’ een 

training om beter ‘nee’ te zeggen en voor zichzelf op te komen; een ander beseft dankzij de 

ondersteuning die de vrijwilliger biedt dat er ook mensen bestaan die je nog wel kunt 

vertrouwen.  

 

“Als ik me bij haar prettig voel kan ik me misschien ook bij anderen prettig voelen.” 

 

Een paar respondenten had geen behoefte aan ondersteuning op dit levensgebied, waarvan één 

toch met behulp van de vrijwilliger in contact is gekomen met andere mensen en haar netwerk 

verder heeft uitgebreid.  Uit een interview komt naar voren dat de respondent ook moeite heeft 
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met de hulp en steun die ze ontvangt van de vrijwilliger, omdat ze het gevoel heeft dat ze niets 

terug kan doen voor de vrijwilliger. 

6.5 Kinderen, opvoeding en gezin 

In deze paragraaf komen de resultaten betreffende het leefgebied ‘kinderen, opvoeding en 

gezin’ aan bod. Eerst wordt beschreven op welke variabelen, waaruit het leefgebied is 

opgebouwd, de grootste verschuivingen zichtbaar zijn en in hoeverre de vrijwilliger daar volgens 

de deelnemer ondersteuning in heeft geboden. Met behulp van de kwalitatieve data uit 2012 en 

2013 worden deze verschuivingen verder geïllustreerd en toegelicht.  

Kwantitatieve data 

Op alle onderdelen is het aantal negatieve antwoorden verminderd of minder negatief 

geworden. Veel respondenten waren al redelijk tevreden over dit leefgebied. Met name op het 

onderdeel ‘Ik kan genoeg leuke dingen met/voor mijn kinderen doen’ is een sterke toename van 

het aantal positieve antwoorden zichtbaar. Zie tabel op volgende pagina. 

  



 
 

 
  48 
 Zullen we even samen oplopen? Resultaten onderzoek   
 

 
 

Tabel 6.5:1 
Kinderen/opvoeding/ 
gezin 

Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

N=15 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik kon/kan mijn 
kinderen goed 
verzorgen 

0 0 3 1 4 2 8 12 +4 

Ik kon/kan mijn 
kinderen goed 
opvoeden 

0 0 3 1 5 1 7 13 +4 

Ik kon/kan genoeg 
leuke dingen met/voor 
mijn kinderen doen 

2 0 8 1 2 3 3 11 +18 

Ik had/heb genoeg 
contact met de 
school/opvang van 
mijn kinderen 

2 1 1 0 3 4 6 9 +6* 

De kinderen 
sliepen/slapen goed 2 0 2 4 1 0 10 11 0 

De kinderen aten/eten 
goed 2 0 2 3 2 1 9 11 +2 

De kinderen 
speelden/spelen 
goed/gezellig (met 
elkaar) 

1 1 4 2 1 2 8 10 +3* 

De kinderen doen het 
goed op 
school/opvang 

0 0 1 0 3 2 8 12 +4**  

Er zijn vaak conflicten 
(ruzie) in het gezin 0 2 3 1 5 5 5 7 +2*** 

Mijn gezin heeft een 
goede dagstructuur 0 0 4 1 4 3 6 11 +7# 

Ik krijg meestal 
voldoende steun van 
mijn partner 

6 5 1 1 3 5 5 4 +2 

Totalen 
kinderen/opvoeding/ 
gezin 

15 9 31 15 33 28 75 111  

Verschil  +6  +16  -5  +36 +53 

Gemiddeld verschil bij 
11 vragen 

        +4,82 
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*) Eén antwoord bij de 0-meting ontbreekt op deze variabele 
**) Drie antwoorden bij de 0-meting ontbreken op deze variabele 
***) Twee antwoorden bij de 0-meting ontbreken op deze variabele 
#) Eén antwoord bij de 0-meting ontbreekt op deze variabele 

 

Deze toename kan te maken hebben met het feit dat de meeste respondenten aangeven dat de 

vrijwilliger gezelligheid in het gezin heeft gebracht (tabel 5.5.3) en leuke dingen met het gezin 

doet (tabel 5.5.5). Tien van de veertien respondenten die een antwoord op deze vraag hebben 

gegeven wilden bij de start van deelname hulp bij de opvoeding van de vrijwilliger. Zes van hen 

en ook een deelnemer die de behoefte niet had bij aanvang van deelname, vinden dat de 

vrijwilliger hen daarbij goed geholpen heeft. Vier van de deelnemers met een wens om 

ondersteuning op dit gebied te krijgen geven aan het niet eens te zijn met de stelling dat de 

vrijwilliger hen hierbij goed geholpen heeft (zie tabel 5.5.2). Verder valt de hoge non-respons op 

dit levensgebied op ten opzichte van de andere leefgebieden.  

Tabel 6.5:2 
N=14   De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met de opvoeding 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp bij de 

opvoeding 
10 2 2 2 4 

Wilde geen hulp bij 

de opvoeding 
4 3 - - 1 

Tabel 6.5:3 
N=15   De vrijwilliger heeft gezelligheid in ons gezin gebracht 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde dat 
vrijwilliger 
gezelligheid in gezin 
zou brengen 

14 1 0 3 10 

Wilde niet dat 
vrijwilliger 
gezelligheid in gezin 
zou brengen 

1 1 - - - 

 
Kwalitatieve interviews 

Uit de kwalitatieve interviews met zowel de gezinnen als de vrijwilligers in 2012 komt op dit 

levensgebied de meeste data naar voren. Om die reden zijn sublabels gemaakt om het overzicht 

te bewaren. De labels zijn achtereenvolgens: ‘opvoeding en school’, ‘klimaat/sfeer’ en 

‘activiteiten’.  
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De resultaten voortgekomen uit de interviews van 2012 zijn verder aangevuld met resultaten die 

naar voren zijn gekomen uit de interviews van 2013. Hoewel onderzoekers bij de afname van de 

kwantitatieve vragenlijsten in 2013 op dit levensgebied doorgevraagd hebben naar voorbeelden, 

blijft het aantal nieuwe voorbeelden beperkt en komen ze veelal overeen met de voorbeelden 

die in 2012 zijn genoemd. Een aantal deelnemers, meer dan in 2012, geeft ook expliciet aan dat 

hulp bij de opvoeding niet een behoefte was om mee te doen aan het project.  

“Ik niet zelf zeggen, maar ik goed zorgen mijn kinderen.” 

Voor zes van de zeven deelnemers die in 2012 meegewerkt hebben aan de kwalitatieve 

interviews, was de behoefte aan hulp bij de (opvoeding van) kinderen juist een belangrijke 

motivatie voor deelname aan het project.  

Verder zijn er ook een paar deelnemers van de meting uit 2013 die vooral meedoen met het 

project omdat hun kinderen bijvoorbeeld extra aandacht nodig hebben, die ze zelf niet kunnen 

bieden. In sommige gezinnen betreft dit praktische steun, bijvoorbeeld bij het doen van 

huiswerk of in een enkel geval contacten met school omdat de ouder het daarin aan 

vaardigheden ontbreekt. Wat ook hier weer naar voren komt is dat het merendeel van de 

deelnemers benoemt dat áls ze daar behoefte aan hebben ze zeker terecht kunnen bij de 

vrijwilliger voor hulp of advies met betrekking tot dit levensgebied, ook de deelnemers die 

aangeven hier (nu) geen behoefte aan te hebben.  

Opvoeding en school 

Deelnemers 2012 

Niet altijd is er een specifieke vraag met betrekking tot de opvoeding, maar schept de vrijwilliger 

voorwaarden die de ouder hierin wel ondersteunen.  

Een deelnemer noemt dat het beter gaat met een van haar kinderen sinds deelname aan ‘Samen 

Oplopen’. 

Ja, de oudste, die heeft meer vertrouwen gekregen. Zij gaat ook graag naar andere mensen toe. 

Zij is niet zo snel verdrietig en zij vindt het ook leuk op school en daar ben ik wel blij mee.” 

Een paar deelnemers heeft echt steun gehad bij het omgaan met opvoedingsproblematiek van 

hun kind of bij relatieproblemen. Dit heeft een positieve invloed gehad op het welbevinden van 

het gezin in het geheel, maar ook op individueel niveau. Een kind dat rustiger werd en beter ging 

luisteren zat ook zichtbaar lekkerder in haar vel, volgens een van de deelnemers. 

“Daar heeft ze ons bij geholpen. We communiceren nu beter met elkaar en hebben meer 

duidelijkheid.” 
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Drie deelnemers benoemen dat ze blij zijn met de hulp die de vrijwilliger geeft aan hun kinderen 

bij het maken van hun huiswerk en twee andere deelnemers ondervinden steun van de 

vrijwilliger bij contact met de school van hun kinderen. 

Respondent: Dan is ze er voornamelijk voor mijn autistische dochter. 

Interviewer: Oké. 

Respondent: Die onderneemt dan activiteiten met haar, zodat ik andere dingen kan doen en de 

andere kinderen aandacht kan geven en even dingen voor mezelf kan doen waar nodig. 

Deelnemers 2013 

Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig omdat ze kwetsbaarder zijn door bijvoorbeeld 

een stoornis in het autistisch spectrum, nare ervaringen of een verstandelijke beperking. De 

vrijwilliger komt dan speciaal voor het betreffende kind. Eén meisje heeft bijvoorbeeld dyslexie 

en te kampen met enorme faalangst, de aandacht die de vrijwilliger aan haar geeft helpt haar 

stukje bij beetje haar zelfvertrouwen terug te winnen. Dit geeft de ouder(s) ruimte om aandacht 

te besteden aan de andere kinderen of voor ontspanning. Ook ondernemen de vrijwilligers 

regelmatig activiteiten met het gezin of de kinderen.  

Vijf deelnemers krijgen tips en adviezen van de vrijwilliger bij de opvoeding. Concrete 

voorbeelden die genoemd worden zijn tips over hoe je aandacht kunt geven aan de kinderen, 

hen complimenten geeft of hoe je met ze kunt spelen. Ook noemen een paar deelnemers dat 

tips over grenzen aangeven, het omgaan met ruzies tussen de kinderen of straffen, nuttig zijn.  

Een deelnemer noemt expliciet dat ze veel geleerd heeft van de vrijwilliger over de opvoeding 

zoals gezonde voeding, dat wanneer je iets belooft het belangrijk is je er aan te houden, maar 

ook wanneer je de kinderen straf geeft het belangrijk is om consequent te zijn. Dankzij de 

vrijwilliger lukt het haar ook steeds beter om dit zelf te doen.  

Vrijwilligers 2012 

Een vrijwilliger signaleerde dat de andere kinderen in het gezin leden onder de situatie in het 

gezin en dit probeerde zichtbaar te maken bij moeder zodat die er iets aan kon gaan doen. Een 

aantal vrijwilligers probeert wat structuur, rust en duidelijkheid te brengen in het gezin. Dit doen 

ze door te stimuleren om bepaalde gezamenlijke, of juist individuele momenten in de dag te 

brengen, bijvoorbeeld door het gezin gezamenlijk aan tafel te laten eten of door de ouders te 

stimuleren even een activiteit met een kind apart te doen.  

“Ook het op tijd naar bed brengen van de kinderen bijvoorbeeld. Zij (de moeder) zegt: ’mijn 

kinderen slapen niet”. De oudste twee sliepen in een tweepersoonsbed en dat kleintje sliep in een 

aparte kamer. En die meiden kletsen zo, ze willen niet slapen’. Ik zeg: “doe dan ze alle drie op een 

aparte tijd naar bed en dan lees je de een nog even voor.” Daar zou ze over na denken. De 

daarop volgende week ben ik er weer en had ze het er ook met Linda over gehad. En nu gaan ze 

allemaal apart naar bed”. 
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Een vrijwilliger noemt ook dat ze soms de moeder afremt in het aan het werk zetten van haar 

kinderen, dat er naast werken aan huiswerk ook ruimte mag zijn om gewoon even te spelen. Een 

andere vrijwilliger vertelt:  

“En gisteren zei vader ook dat hij echt aanloopt tegen de opvoedingsproblemen met zijn dochter. 

Dat zijn dochter gewoon heel moeilijk is en dat als ze bij mij is geweest dat ze dan heel rustig is. 

Dan weet ze ook even wat de regels van het spel zijn. Ze lopen daar tegen aan. Ik heb nou een 

spel geleend van iemand een opvoedingsspel. Dan ga ik er eens met die ouders vervolgens laten 

zien hoe je met regels om kunt gaan. Nou zo komt er van het een het ander.” 

Twee vrijwilligers noemen dat ze toch ook proberen wat Nederlandse cultuur in het gezin in te 

brengen, voornamelijk om de kinderen meer aansluiting te laten vinden bij hun Nederlandse 

leeftijd- of klasgenootjes.  

“Want ik vind het altijd zo vreselijk triest dat die kinderen altijd de aansluiting zo ontzettend 

missen met andere kinderen uit Nederland en in hun klas. Omdat ze hele elementaire, normen en 

waarden en andere zaken gewoon anders meekrijgen”. 

Een vrijwilliger noemt expliciet dat ze de ouders ondersteunt in contact met de school van hun 

kinderen of het gezin betrekt bij de school bijvoorbeeld met de kinderen naar een voorstelling 

van hun broertje te gaan.  

“En ik ben met die vader een paar weken terug naar een of andere computer avond geweest van 

die school. Hoe ga je met die computer om als je kleine kinderen hebt. Dat was voor mij ook nog 

al verhelderend..” 

Tabel 6.5:4 

N=13 
  De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met het contact tussen ons en de 
school/opvang van   de kinderen 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp bij de 

contacten met 

school/opvang 

2 0 0 0 2 

Wilde geen hulp bij 

contacten met 

school/opvang 

11 7 1 2 1 
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Klimaat/sfeer 

Deelnemers 2012 

De vrijwilligers die bij de deelnemers thuis komen hebben ieder op hun eigen wijze invloed op de 

sfeer of het klimaat van het gezin. Drie deelnemers noemen dat het een leuk moment is als de 

vrijwilliger er is en dat de kinderen naar zijn of haar komst uitkijken. 

“Het is altijd fijn als zij langs komt. Dat is altijd een leuk moment. Ze helpt mijn zoon goed met 

zijn huiswerk waar ik blij van wordt.”  

“Ja, bijvoorbeeld mijn zoon maakt een middagdutje, als hij wakker wordt vraagt hij meteen naar 

de vrijwilliger. Wanneer ze komt, wat ze gaan doen enzo. Alle kinderen zijn heel blij met haar 

komst. Ik zou het zeker ook aan anderen vertellen. 

Twee deelnemers hebben hulp van hun vrijwilligers gehad bij hun relatieproblemen, waardoor 

het in het gezin ook beter gaat. Een van hen noemt dat daarnaast de hulp bij de opvoeding van 

haar dochter goed heeft geholpen en dat er binnen het gezin meer communicatie is en er meer 

tijd voor elkaar wordt vrijgemaakt, waardoor het onderlinge contact is verbeterd.  

Deelnemers 2013 

De kwalitatieve data uit 2013 bevestigen voorgenoemde resultaten. 

Vrijwilligers 2012 

Een vrijwilliger ondersteunt de ouders echt heel concreet bij hun relatieproblemen door hen te 

coachen. Ze merkt ook dat hun dochter rustiger is en hoort dit ook terug van school en de 

ouders zelf. Ze slaat haar broertje minder en helpt zelfs mee in het gezin.  

Twee vrijwilligers noemen dat structuur aanbrengen, aandacht geven en de tijd nemen een 

belangrijke bijdrage levert aan de sfeer binnen een gezin.  

“Gewoon tijd nemen en rust hebben en dat heb ik daar gewoon geïntroduceerd als een 

aandachtspunt. Want goed het is voor x en voor iedereen goed om met eten bij elkaar samen 

aan tafel te zitten. Nou dat soort rituelen. Nou dat zijn ze aan het op pakken en dan zie je dat 

daar iets in veranderd. En dan heb je het over wat er veranderd. Dan zie je dat dat een effect is. 

Het zorgt voor meer betrokkenheid en aandacht voor elkaar. Want anders sluit zo’n kind zich op, 

en richt het zich naar binnen. Maar ja het zijn allemaal kleine stapjes.”  

  



 
 

 
  54 
 Zullen we even samen oplopen? Resultaten onderzoek   
 

 
 

Tabel 6.5:5 
N=15   De vrijwilliger heeft leuke dingen met ons gezin gedaan 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde dat 
vrijwilliger leuke 
dingen met gezin 
zou doen 

14 1 3 2 8 

Wilde niet dat 
vrijwilliger leuke 
dingen met gezin 
zou doen 

1 1 - - - 

Activiteiten 

Deelnemers 2012 

Een groot deel van de deelnemers vertelt dat de vrijwilliger regelmatig met de kinderen op stap 

gaat. Soms met het hele gezin, maar ook met de kinderen alleen.  

“Ik vind het leuk om te zien hoe het in een Marokkaans gezin gaat, dat ze heel dicht op elkaar 

leven. Ik neem de kinderen vaak mee naar buiten dat vind ik leuk, anders kom ik nooit in een 

speeltuin. Of naar de kinderboerderij. De kinderen gaan niet zo vaak naar buiten en dat vind ik 

toch wel heel belangrijk.”; vertelt een vrijwilliger. 

Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat de vrijwilliger regelmatig activiteiten 

onderneemt met hun kind(eren) om hen even te ontlasten. De activiteiten zijn heel divers en 

vaak gericht om de kinderen even naar buiten te laten gaan wat anders niet zo vaak gebeurt. 

Voorbeelden die genoemd worden zijn; een stukje fietsen, schaatsen, zwemmen, naar de 

kinderboerderij, de speeltuin, bibliotheek, boodschappen doen, spelen bij het sport- en 

speelblik3, etc. 

“Ze doet activiteiten met de kinderen. Zoals schaatsen, buiten spelen, zwemmen naar het park 

gaan en de kinderboerderij bezoeken. 

Interviewer: Ondersteunt zij jou ook bij dingen?  

Deelnemer: Nee, ze helpt mij echt door met de kinderen wat leuks te doen, dan heb ik even tijd 

voor mezelf. Om even op bed te liggen en wat te slapen.”  

                                                           
 

3
 Een zeecontainer waar kinderen uit de wijk Vollenhoven tussen 4-12 gratis speelgoed kunnen lenen. 
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Een deelnemer noemt dat de vrijwilliger ook activiteiten heeft georganiseerd zoals een 

kerstdiner en suikerfeestdiner en dat ze samen met haar naar een koffieochtend voor moeders 

gaat. 

“Onze vrijwilliger helpt ons, coacht ons om goed te kunnen managen. Zij helpt x elke twee weken 

na school. Dan gaat ze mee naar haar huis en gaan ze fietsen. Een cake maken en de aandacht 

die wij niet aan x kunnen geven krijgt ze via de vrijwilliger”. 

Deelnemers 2013 

Opvallend verschil met 2012 is de genoemde steun die deelnemers onderling geven en 

ontvangen op dit gebied door de vrouwenmiddagen die in het kader van het project ‘Samen 

Oplopen’ worden georganiseerd te bezoeken.  

“Ik ga naar alle vrouwenmiddagen op dinsdag. Daar wordt over opvoeding gepraat.” 

Andere activiteiten van ’Samen Oplopen’ die genoemd worden zijn het midwinterfeest, de 

thema-avonden, uitjes met de deelnemende gezinnen (bijvoorbeeld naar de dierentuin) en 

culturendag. 

De overige data uit 2013 bevestigen de resultaten van 2012. 

Vrijwilligers 2012 

Een vrijwilliger vertelt:  

“En daarna komen die meiden thuis en dan gaan we met elkaar eten en wordt er luid gekakeld 

over wat ze allemaal op school hebben gedaan. En dan gaan we spelletjes doen. Dus dat soort 

hele kleine dingetjes en daarna bespreken we van wat we zullen gaan doen. We gaan soms naar 

de bieb of dan gaat het speelblik open. Dat is in Vollenhoven, zo’n container die dan geopend 

word en daar zit dan allerlei speelgoed in voor kinderen; fietsen rolschaatsten skateboarden weet 

ik veel. Of we gaan boodschappen doen, we gaan naar de kringloop winkel, of we gaan knutselen 

of spelletjes doen.”  

6.6 Vrijwilligers 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving met voorbeelden naar aanleiding van de twee 

groepsinterviews met de vrijwilligers om een beeld te schetsen van wat de vrijwilliger concreet 

doet binnen het gezin en vooral hoe deze dit doet. 
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Tabel 6.6:1 
N=13   Ik ben tevreden met het aantal contacten met de vrijwilliger 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde 1 keer per 
week contact 

8 0 1 1 6 

Wilde  2 x per week 
contact 

2 0 0 0 2 

Wilde  3 x per week 
contact 

1 0 0 1 0 

Wilde  1 x per 2 
weken contact 

1 0 0 0 1 

Alleen indien nodig 1 0 0 0 1 

Kracht 

De vrijwilligers vertellen en vullen elkaar aan over wat de kracht van het project is en dat ze heel 

erg putten uit hun eigen bagage en kwaliteiten bij de ondersteuning van het gezin. Soms heeft 

de vrijwilliger professionele ervaring met kinderen, maar meestal gaat het om levenservaring die 

de vrijwilliger heeft opgebouwd. 

“Ik heb ook nooit het idee dat ik de wijsheid in pacht heb. Je kijkt gewoon samen wat het beste 

is.” 

Ze vinden dat ze daarbij niet overal verstand van hoeven te hebben en ook kunnen 

doorverwijzen als ze iets niet weten of als het niet past bij hun eigen interesses of ervaringen. 

Opgemerkt wordt:  

“Dat de vrijwilliger met z’n eigen bagage betekenisvol kan zijn in een kwetsbaar gezin. Waardoor 

je die basis in dat gezin versterkt, waardoor kinderen in een wat gezondere (normale) 

gezinssituatie toekomst krijgen. Je helpt een beetje de basis versterken. Ik vind het gezin de basis. 

En ik vind het mooi dat je daar een rol kan spelen. En dat is natuurlijk de basis van het project. 

Dat je daar een bijdrage in levert”.  

Alle vrijwilligers vinden het prettig dat het ongedwongen is, dat je jezelf kunt zijn en dat het niet 

prestatiegericht is, zoals bij een hulpverlener, die vaak een beperkt aantal uren heeft en zich 

bezighoudt met zaken als afstand en nabijheid en met het behalen van bepaalde doelstellingen.  

“Gewoon dat je met ze kunt praten en dat je het ook oneens kunt zijn met bepaalde dingen. Nee, 

dat vind ik het sterke, dit hele concept van ’Samen Oplopen’. Je hoeft niks af te hebben. Er zit 

geen tijdsdruk achter. Het duurt zolang als het duurt.” 
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“Want nu kan ik zeggen van: ‘die vriend ligt in het ziekenhuis.’ Ik fiets er vrijdag even naar toe om 

even te vragen hoe het gaat. Ik kan extra betrokkenheid tonen zonder dat ik de professionele 

grens over ga. Minder de band tussen afstand en nabijheid te hoeven creëren.” 

“Ik vind het goed dat je niet een strak doel hebt. Je kijkt wat je kan doen.” 

“Ja, hulpverleners staan vaak boven de mensen. De mensen hebben het idee dat het zo is.” 

Intensiteit 

De meeste vrijwilligers willen naast de persoon staan en tijd en aandacht investeren in de 

relatie. 

Bijna alle vrijwilligers komen één keer per week bij het gezin. Vaak is de frequentie afhankelijk 

van wat er nodig is of wat de behoefte is. Een vrijwilliger probeert echt op de woensdagmiddag 

af te spreken omdat ze weet dat de kinderen dan ook thuis zijn. Bij een aantal was er in het 

begin een vaste dag waarop werd afgesproken, maar wordt er inmiddels meer in overleg 

afgesproken wanneer het beiden het beste uitkomt of wanneer het nodig is. Vaak is er ook 

telefonisch contact.  

Hoe de vrijwilligers de relatie benoemen loopt uiteen. De een ziet zichzelf als vriend(in), de 

ander meer als oppas of vrijwilliger en weer een ander noemt zichzelf ‘opa’. Soms is er ook 

verschil over hoe de gezinnen de vrijwilliger noemen en hoe de vrijwilliger zichzelf noemt en dit 

kan soms lastig zijn.  

“Ik heb de grootste moeite met mensen waar ik voor het eerst binnenkom, dat ik meteen als 

vriendin wordt gezien. Je doet het wel vanuit een hulpvraag maar je wordt snel ervaren als 

vriendin omdat je er naast staat. Juist niet als hulpverlener.” 

Na afloop van de ondersteuning zijn de vrijwilligers en de gezinnen vrij om het contact met 

elkaar door te zetten op vriendschappelijke basis. Sommige vrijwilligers gaven aan dat zij het 

contact met het gezin zullen doorzetten als de ondersteuning is afgelopen. Enkele gaven aan dat 

zij dit niet wilden. 

“Ja, ik heb één gezin van ’Samen Oplopen’ en doe dat al vanaf het begin. Ik heb voorgesteld om 

het contact met het gezin af te bouwen, maar wel voorgesteld dat ik dan nog langs blijf komen 

als vriendin.” 

“Als ik mee ga naar instanties dan stel ik me voor als vrijwilliger. Als het project is afgelopen zal ik 

niet meer langs komen bij het gezin. Moeder weet dit ook en vindt dit goed. Ook vindt ze het 

goed als ik met haar bijvoorbeeld naar de huisarts ga, mezelf voorstel als haar 

vrijwilliger/ondersteuner. Het is een heel lieve vrouw, maar niet als mijn vriendin.” 
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De helft van de vrijwilligers merkt op dat het contact vanaf het begin heel soepel verliep en dat 

de vertrouwensband met de tijd steeds sterker werd. Bij de andere vrijwilligers kostte dit iets 

meer moeite, ook om aansluiting te vinden bij de kinderen. Een aantal vrijwilligers noemt dat er 

al zoveel mensen (hulpverleners) over de vloer kwamen waardoor de kinderen wat meer afstand 

hielden. Een vrijwilliger noemt dat de moeizame start kwam doordat de moeder vond dat ze 

vooral moest helpen met huiswerk van haar kinderen en de vrijwilliger zelf zag dat de kinderen 

dit niet nodig hadden. Later veranderde dit. 

“Ja, daarna is het zo ontzettend leuk geworden. Ik kom er op een woensdag om een uur of elf. Ga 

ik eerst met haar zitten. Ze stort nu echt haar hart bij mij uit. Ze heeft zelf geen moeder. ‘Je bent 

een moeder voor me’, weet je wel. Van alles vragen over allerlei dingen, over hoe ze de kinderen 

moet voorlichten en hoe het gaat in Nederland en dat het zo moeilijk is met drie meisjes die 

straks gaan puberen. Hoe moet je dat doen?. Dingen over vroeger vertelt ze, wat voor soort 

ellende ze in haar geboorteland heeft meegemaakt”. 

“De ene laat natuurlijk blijken als ze blij zijn, de andere niet. En in dit geval tref ik het dat die 

moeder steeds zeg hoe lief en geweldig ik ben. Allemaal overdreven weer, het gaat om kleine 

dingen, maar ik weet ook vanuit mijn andere werk dat mensen niet altijd in staat zijn om het te 

zegen. En dan moet je het van andere dingen hebben. En dan moet je door te zien en te zien dat 

mensen het fijn vinden maar dat ze het niet zeggen is dan wat anders. Maar in dit geval heb ik 

het wel getroffen, dat ik het werkelijk zie en terug hoor. Heel dankbaar. Ja, het levert mij veel 

op.“ 

Nabij en betrokken 

“En dat je dat subtiel, door te praten mee te denken, mee te lopen, ook dat onder de aandacht 

brengt, dat is soms bewust en ook onbewust.”  

De vrijwilligers komen allemaal bij de gezinnen thuis, een aantal draait dan echt mee als ze er 

zijn, anderen komen echt alleen voor moeder of een kind. Er voor het gezin of het individu zijn, 

bereikbaar zijn en belangstelling tonen en betrokken zijn, wordt door alle vrijwilligers genoemd 

als een belangrijk kenmerk. De naam van het project ’Samen Oplopen’ wordt door bijna alle 

vrijwilligers gebruikt om uit te leggen wat ze bij het gezin doen. Termen die steeds terugkomen 

in de groepsinterviews als de vrijwilligers beschrijven wat ze doen zijn: luisteren, stimuleren en 

activeren, adviseren, aandacht geven, meelopen, betrekken, vertrouwen. Door dichtbij en 

onbevangen met het gezin mee te lopen en mee te denken geven de vrijwilligers vanuit hun 

eigen kracht (zowel bewust als onbewust) op subtiele wijze tips, hoe zij om kunnen gaan met 

problemen die het gezin ervaart. De kracht van de ondersteuning zit volgens de vrijwilligers in 

ongedwongen meedenken, meeleven en betrokkenheid tonen.  

“Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het samen 

oplopen, meedenken luisteren, dingen toevoegen. Dat vind ik van het project mooi.” 
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Sommige vrijwilligers betrekken het gezin of het individu bij hun eigen gezin door hen uit te 

nodigen op hun verjaardag en in contact te brengen met hun familie en kennissen. Hierbij noemt 

een vrijwilliger dat het haar gezin ook echt iets oplevert, bijvoorbeeld dat haar kinderen zien dat 

sommige kinderen het moeilijker hebben dan zij. Andere vrijwilligers nemen een ouder mee naar 

activiteiten waar ze nieuwe mensen kunnen ontmoeten, zoals een koffieochtend voor moeders. 

Een andere vrijwilliger noemt dat de moeder van haar gezin ook voor haar klaar staat, dat ze 

bijvoorbeeld belt om haar te feliciteren op haar verjaardag of om te vragen hoe het gaat als ze 

ziek is. Een andere vrijwilliger bevestigt die wederkerigheid:  

“Ja, de moeder uit mijn gezin hoorde laatst dat er geschilderd moest worden. Toen zei moeder 

(uit het gezin dat ik begeleid) dat wil ik wel doen, want dat vind ik leuk en dan kan ik ook een keer 

wat voor jou doen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je naast het gezin staat en niet 

boven het gezin.” 

Aansluiten bij de vraag  

De vraag van het gezin is het uitgangspunt. Een paar vrijwilligers zijn binnengekomen bij het 

gezin met een expliciete vraag, zoals: helpen met het huiswerk van een kind, meegaan naar 

doktersafspraken van moeder, kletsen met de ouder of extra aandacht geven aan een kind met 

gedragsproblemen. Meestal verschuift de aandacht of de vraag naarmate de vrijwilliger langer 

meeloopt.  

“Maar bij mij is er steeds een ander type hulp bij gekomen. Ik ben er nu niet alleen nog maar voor 

X meer. Maar nu ook voor vader en moeder.”  

De meeste vrijwilligers bewegen mee met wat er op hun pad komt, ze zien wel wat de dag 

brengt en haken daar bij aan. Als ze komen voor de moeder hebben ze ook oog voor de kinderen 

en benoemen dan bijvoorbeeld naar de moeder wat ze zien. 

De helft van de vrijwilligers merkt wel op dat je soms ook je grenzen in acht dient te nemen. Dit 

kan te maken hebben met de vraag waar je wel of niet bij ondersteunt, met de frequentie  van 

persoonlijk of telefonisch contact en wanneer.  

 

“Je moet een grens trekken en regels maken samen met het gezin, anders moet je elke dag 

komen. Ze vraagt soms dat ze boodschappen wil doen en of ik even kan komen. Ik heb 

aangegeven dat ik daar eigenlijk niet voor ben, maar heb wel gevraagd wat ze zelf wil. Ik heb 

haar gevraagd of ze wil dat ik voor de gezelligheid kom, dat we met elkaar een kopje koffie 

drinken of echt voor de dingen die ze zelf niet met het openbaar vervoer kan doen. Ze heeft 

aangegeven dat ze vooral ziekenhuisafspraken, afspraken met psycholoog en psychiater met mij 

wil bezoeken en ook een kopje koffie drinken en bijpraten stelt ze op prioriteit nummer één. Nu 

loopt het hartstikke goed.” 
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Grenzen stellen gaat niet alleen over de frequentie maar ook over de vraag wat de 

verantwoordelijkheid is van de vrijwilliger en wat de verantwoordelijkheid is van de ouder van 

het gezin, zoals volgend voorbeeld illustreert:  

“En wat ik ook merk is, dan verwacht zij dat ik dat dan doe. Maar zeg ik tegen haar: dat lezen kan 

best wel wat meer aandacht krijgen. Als je elke avond als de andere kinderen op bed liggen, 

lekker even met haar een halfuurtje op de bank gaat zitten lezen. Dan zegt ze: ‘nou daar heb ik 

misschien over twee à drie weken wel weer eens een keer tijd voor’. Nou dat soort dingen kom ik 

tegen over normen en waarden. Wat ik zeg over drie weken. En wat op zich, als de rest op bed 

ligt, een half uurtje met haar gaat zitten. Want het is zo belangrijk voor zo’n  meisje. En dat is 

exclusieve aandacht en ik kan dat een keer geven, maar jij als moeder kan dat ook. Ik ben dan 

ook met dat soort elementen bezig. Ik kan dan wel allemaal dingen aanvullen wat zij niet 

kunnen. Maar als het gaat om niet willen, vind ik het hem soms wel lastig. Omdat ik ook zie dat 

het de oplossing is als moeder en kind of vader en kind dat soort dingen doen. Daar ben ik de 

laatste tijd ook wel mee bezig.” 

Een aantal vrijwilligers staan hun maatje of gezin bij met raad en advies die ze voornamelijk 

putten uit eigen ervaringen.  

“Ik kan haar niet dwingen, maar adviseer haar wel. Ik praat dan vanuit mij zelf en geef 

voorbeelden wat ik zou doen als het mijn kind zou zijn. Meer kan ik ook niet doen. Het zal voor 

het kleintje heel goed zijn.” 

Vaak is het voldoende om te luisteren, een moment waar ze even het verhaal kwijt kunnen en 

daarbij heel erg aan te sluiten bij- en het volgen van het individu, dat geeft net dat beetje extra. 

Enkele gezinnen hebben aangegeven dat ze een problematisch verleden hebben gehad. Het gaat 

hierbij om relatieproblemen, ziekte, verliessituaties, schulden, maar ook om gebeurtenissen 

tijdens de jeugd. Om dit verleden te verzachten en te verwerken bieden veel vrijwilligers een 

luisterend oor en tonen ze begrip voor het verhaal van de gezinnen. 

“Ik vind het eigenlijk heel logisch, dat is gewoon een wisselwerking. Zij vertelt wat ze kwijt wil en 

wat ze niet kwijt wil. Ik heb in dit geval gewoon het geluk dat dit steeds dieper gaat. Heel 

voorzichtig durf ik dan een vraag te stellen, van: daar zit nog wat. Met daarbij de boodschap, wil 

je het vertellen, vertel je het wel en anders niet. Dan merk je op een gegeven moment, die zit 

klem. Dan bel je wat vaker of ga je vaker langs. Op een gegeven moment denk je: het staat 

steeds beter. Dat is het grote voordeel, dat we vrij zijn in wat we doen. We zijn niet opgehangen 

aan allemaal regeltjes.” 

Soms brengen vrijwilligers verandering teweeg doordat ze als voorbeeld fungeren, door dingen 

te doen die een positief effect hebben op het gedrag van een kind bijvoorbeeld, zoals het bieden 

van structuur, overzicht en duidelijkheid in de activiteiten. Een vrijwilliger vertelt dat de vader 

van een meisje aanliep tegen opvoedingsproblemen met zijn dochter en hier met haar over 
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wilde praten. Het was hem opgevallen dat als ze bij de vrijwilliger was geweest, zijn dochter een 

stuk rustiger was.  

Twee vrijwilligers valt het op dat bij hun gezinnen de ouders de lat voor hun kinderen erg hoog 

leggen. De ouders vinden het belangrijk dat de kinderen hard werken aan hun school en goed 

presteren, omdat ze zelf hebben ervaren hoe lastig het is als je bijvoorbeeld analfabeet bent. 

Hierdoor krijgen de kinderen dan wat minder ruimte om ook even te ontladen en buiten te 

spelen. Beide vrijwilligers proberen de ouders af te remmen of de ouder duidelijk te maken dat 

het goed is voor een kind om juist ook even tijd te nemen om te spelen of andere activiteiten te 

ondernemen en dat dit hen juist ook weer helpt ten aanzien van schoolprestaties.  

“Dit is ook echt de meerwaarde van dat achter die deur kijken, en dat je er ook komt en subtiel 

allerlei dingen zegt of achterlaat en dat is echt de kracht van dit project. Je merkt wel dat je echt 

geduld moet hebben. Ja, het is niet zo dat ze alles wat je zegt gelijk doen.” 

In het groepsinterviews kwam naar voren dat de vrijwilligers activiteiten ondernemen om de 

ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en het kind ‘kind’ te laten zijn door met ze naar de 

speeltuin te gaan, een kinderboerderij te bezoeken.  

Ondersteuning vrijwilligers 

De vrijwilligers worden ondersteund door de coördinator van het project. Er is intervisie en de 

coördinator organiseert thema-avonden. Onlangs was er een thema-avond waarbij sociaal 

raadslieden werden uitgenodigd die vertelden over wat zij aan ondersteuning bieden en de 

vrijwilligers informeerden over administratieve zaken. Dit helpt de vrijwilligers voornamelijk op 

het gebied van kennis over mogelijkheden tot doorverwijzing. Voor deze avonden put de 

coördinator uit haar eigen netwerk, dat divers en groot is.   

In de bijeenkomsten is er voor de vrijwilligers gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te 

wisselen en eventueel advies te vragen.  

“Er is bijvoorbeeld iemand uit de groep die met verstandelijk beperkten werkt. Haar vraag ik dan 

raad.”  

Alle vrijwilligers noemen dat ze altijd bij de coördinator terecht kunnen voor advies en dat zij alle 

gezinnen in het project kent. De coördinator is ook actief wat betreft het informeren van de 

vrijwilligers en het onderhouden van het contact. Het lijntje is kort. 

Tijdens de groepsinterviews merken een paar van de vrijwilligers op dat de uitwisseling zo met 

elkaar erg prettig is, dat dit misschien wel vaker mag, omdat niet iedereen altijd bij de avonden 

aanwezig kan zijn. Een suggestie van een vrijwilliger is om een gezamenlijke facebook pagina op 

te zetten om meer uitwisseling tot stand te brengen.  
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De vrijwilligers merken ook op dat het nodig is om nog een medewerker bij het project aan te 

stellen. Het is hen opgevallen dat de huidige coördinator het erg druk heeft en daarom lijkt het 

hen wenselijk wel wat ondersteuning kan gebruiken.  
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 7. Conclusies 

Binnen dit hoofdstuk worden conclusies getrokken op basis van de in hoofdstuk zes geschetste 

resultaten. Meerdere malen is genoemd dat een causaal verband tussen deelname aan het 

project ’Samen Oplopen’ en een mogelijke positieve invloed op een van de negen leefgebieden, 

en dus kwaliteit van leven, binnen deze context en dit type onderzoek lastig hard is te maken. 

Het doel van het onderzoek is echter wel gericht op het bepalen van de ‘waarde’ van het project 

voor deelnemers. Het onderzoek beoogt zicht te krijgen op de wijze waarop en de mate waarin 

deelname aan het project bijdraagt aan kwaliteit van leven van de gezinnen. 

7.1 Deelvragen 

In hoeverre draagt het project ‘Samen Oplopen’ bij aan een verandering op de acht verschillende 

leefgebieden en het gezinsklimaat bij de deelnemende gezinnen? 

Op de acht verschillende leefgebieden is er een positieve verandering merkbaar. Op de 

leefgebieden ‘huisvesting’, ‘financiën’, ‘zingeving’ en ‘lichamelijk functioneren’ zijn de minste 

veranderingen merkbaar. Dit had over het algemeen te maken met het feit dat hier bij de 

beginmeting al relatief hoog op werd gescoord. Onder de deelnemers is ook minder behoefte 

aan ondersteuning van de vrijwilligers op deze gebieden. Het aantal deelnemers dat te kampen 

heeft met financiële problemen lijkt ook licht gestegen. Meestal krijgen zij hulp van professionals 

die daar in gespecialiseerd zijn zoals budgetbeheer, schuldhulpverlening of – sanering.  

De behoeften in ondersteuning liggen voornamelijk op de leefgebieden: ‘praktisch functioneren’, 

‘sociaal functioneren’, ‘psychisch functioneren’, ‘kinderen/opvoeding/gezin’ en ‘dagbesteding’. 

Op deze leefgebieden zijn dan over het algemeen ook meer positieve veranderingen te 

herkennen, waarbij ‘sociaal functioneren’ de meeste verandering laat zien. Omdat niet hard is te 

maken dat de verbetering op deze gebieden wordt veroorzaakt door deelname aan het project 

’Samen Oplopen’, doordat andere omgevingsfactoren die de verandering mogelijk te weeg 

hebben gebracht niet uitgesloten konden worden, kunnen we alleen spreken van een zeer 

aannemelijk verband tussen deelname en verbetering. Dit verband wordt bevestigd door de 

uitspraken die deelnemers doen in de kwalitatieve interviews waarin duidelijk werd dat zij 

voordat zij deelnamen aan ‘Samen Oplopen’ niemand of weinig mensen hadden om op te terug 

te vallen en nu wel.  

Er zijn hoge positieve scores op variabelen binnen het ‘sociaal functioneren’ en ‘praktisch 

functioneren behaald, namelijk: ik heb genoeg mensen om mij heen om mijn verhaal te 

vertellen, ik heb voldoende contact met mijn buren/buurtgenoten, ik kan voldoende contact 

leggen met andere mensen en als het nodig is weet ik waar ik hulp kan vragen. Wanneer deze 

gecombineerd worden met de resultaten waaruit blijkt dat de vrijwilliger goed geholpen heeft 

bij het aangaan van sociale contacten en beschikbaar was indien de deelnemer hieraan behoefte 

had, lijkt de vrijwilliger inderdaad een brugfunctie te vervullen tussen de leefwereld van de 
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deelnemer en de systeemwereld. Zo zou ’Samen Oplopen’ gezien kunnen worden als bridging 

social capital, dat verbindingen tot stand brengt tussen verschillende sociale netwerken in de 

gemeente Zeist. En krachtig sociaal kapitaal bevordert het welzijn van gemeenschappen, 

groepen en individuen (Giddens, 2009; naar Putnam, 2000). 

Een aantal respondenten benoemt dat zij samen met de vrijwilliger expliciet werken aan een 

betere sfeer en communicatie in het gezin door aandacht te besteden aan opvoedings- en of 

relatie(problemen); bij de andere gezinnen zijn er aanwijzingen dat hier impliciet aan wordt 

gewerkt. Een kenmerkend uitgangspunt voor een systeem- of netwerkgerichte benadering, is 

dat het niet alleen gaat om de delen op zich, ook niet alleen om het geheel, maar om de 

doelgerichte betrekkingen tussen dit alles (Nabuurs, 2010).  

Opvallend is dat het leefgebied ‘psychisch functioneren’ op beide momenten onder het 

gemiddelde scoort en de ‘positieve’ verschuiving minimaal te noemen is en daarmee achter blijft 

bij de andere gebieden. Een groot deel van de respondenten geeft echter aan dat de vrijwilliger 

in perioden van stress, spanning of neerslachtigheid een positieve bijdrage heeft geleverd. 

In hoeverre sluit de aangeboden ondersteuning aan bij de behoefte van de gezinnen? 

Het uitgangspunt van ’Samen Oplopen’ is dat de vrijwilligers die ondersteuning bieden, 

aansluiten bij de behoeften van de deelnemende gezinnen. De gezinnen geven zelf aan waar zij 

die dag, of de komende tijd behoefte aan hebben. De activiteiten die worden ondernomen, of de 

ondersteuning die wordt geboden, worden in samenspraak met de gezinnen vastgesteld. De 

ondersteuning komt in dialoog tot stand, hetgeen ook duidelijk maakt dat de vrijwilligers niet 

zomaar overal in meegaan. Wanneer een vrijwilliger, die in dit verband beschouwd kan worden 

als ‘sociale hulpbron’, niet kan beantwoorden aan een vraag of behoefte, fungeert deze als 

hulpmiddel om andere sociale of culturele hulpbronnen te bereiken (Kal, 2012; naar Baart, 

2001). Uit de resultaten blijkt dat dit concreet kan betekenen dat de vrijwilliger de deelnemer 

helpt deze bronnen te (leren) benutten door de deelnemer bijvoorbeeld mee te nemen naar 

plekken, zoals een koffiemiddag, het Wmo-loket, etcetera, waar deze bronnen mogelijk te 

vinden zijn. Een belangrijke bron is ook de kracht van de deelnemer of het gezin zelf. Bij een 

aantal deelnemers wordt deze getuige de kwalitatieve resultaten aangesproken doordat een 

deelnemer vaardigheden leert van en (nieuwe) ervaringen opdoet samen met de vrijwilliger. Die 

nieuwe ervaringen hebben in sommige gevallen deelnemers geholpen een (ondersteunings-

)vraag beter te herkennen en te verwoorden. Voorbeelden van ontwikkelde vaardigheden 

hebben betrekking op sociale contacten, het kunnen aangeven van grenzen, en het bieden van 

structuur aan je kinderen. Een groot aantal deelnemers ontwikkelt tevens zijn Nederlands met 

hulp van de vrijwilliger. 

Uit de kwalitatieve interviews komt naar voren dat het merendeel van de deelnemers zich aan 

hebben gemeld omdat zij weinig mensen hebben waar ze op terug kunnen vallen voor steun, 

advies of gewoon een luisterend oor. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat deelname aan 
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dit project of de steun van- en het contact met de vrijwilliger in deze behoeften voorziet. Door 

de ondersteuning van de vrijwilliger komen veel van de geïnterviewde gezinnen met derden in 

contact, waardoor het netwerk vergroot wordt. Om de drempel om nieuwe mensen te 

ontmoeten die elkaar tot steun kunnen zijn te verlagen, organiseert ’Samen Oplopen’ diverse 

activiteiten voor de deelnemende gezinnen. Uit de resultaten komt naar voren dat deze 

activiteiten regelmatig bezocht en gewaardeerd worden. Opvallend vaak wordt in 2013 de 

wekelijkse koffie –of vrouwenmiddag genoemd als hulpbron die deelnemers eventueel samen 

met hun vrijwilliger bezoeken.  

Hoewel binnen het project ’Samen Oplopen’ het ‘gezinsklimaat’ en het’ sociaal functioneren’ 

belangrijke aandachtspunten zijn, blijkt uit de resultaten dat de vrijwilliger niet automatisch 

ondersteuning biedt op deze leefgebieden. De ondersteuning begint bij de vraag van de 

deelnemer, ook al wordt deze wellicht niet meteen herkend door de vrijwilliger of de 

coördinator. Veel gezinnen die deelnemen aan het project ’Samen Oplopen’ hebben een andere 

culturele achtergrond die aansluiting tussen hun leefwereld en de systeemwereld nog meer 

bemoeilijkt. “Zij kennen de taal en de gebruiken soms niet, en ze zijn minder 

geprotoprofessionaliseerd.” (Kal, 2012, p. 49) Regelmatig fungeert de vrijwilliger van ’Samen 

Oplopen’ als brug tussen de leefwereld van de deelnemer en het systeem. Of hij zich hier altijd 

van bewust is, is onduidelijk. Kal (2012) noemt dat erkennen van die rol, naast het aansluiten bij 

de vraag waar de deelnemer mee komt, twee voorwaardelijke aspecten zijn in de houding van 

een ondersteuner. Daarna pas kan de nabije en betrokken steun, die vanuit de presentie beoogd 

wordt, de kloof tussen leef- en systeemwereld daadwerkelijk overbruggen.  

De gezinnen zijn tevreden over het project ’Samen Oplopen’. Het gemiddelde cijfer voor het 

project is een ruime voldoende, namelijk een 9.  

Wat is kenmerkend aan de ondersteuning die vrijwilligers bieden aan de deelnemende gezinnen? 

De ondersteuning van vrijwilligers bestaat uit: luisteren, stimuleren en activeren, adviseren, 

aandacht geven, meelopen, betrekken en vertrouwen. Door dichtbij en onbevangen met het 

gezin mee te lopen en mee te denken geven de vrijwilligers vanuit hun eigen kracht (zowel 

bewust als onbewust) op subtiele wijze tips, hoe zij om kunnen gaan met problemen die het 

gezin ervaart. De kracht van de ondersteuning zit in ongedwongen meedenken, meeleven en 

betrokkenheid tonen.  

Hoewel de werkwijze van de vrijwilligers niet wordt gekenmerkt door het bewust volgen van een 

methodiek, zijn er wel aspecten uit verschillende benaderingen te herkennen. Hierbij komen 

aspecten van presentatiebenadering en de systeembenadering het meest naar voren. De visie 

van het project en van de coördinatoren is in grote mate gebaseerd op deze benaderingen. In de 

ondersteuning die zij bieden aan de vrijwilligers besteden zij hier dan ook veel aandacht aan. 

Deze ondersteuning is vooral coachend van aard en gericht op het scheppen van voorwaarden 

om vrijwilligers in staat te stellen de deelnemende gezinnen te ondersteunen. De coördinatoren 
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organiseren thema-avonden waarin, naast een specifiek thema, ruime aandacht is voor het 

uitwisselen van ervaringen van vrijwilligers onderling. De thema’s sluiten aan bij de behoeften 

van de vrijwilligers. De coördinatoren hebben, mede afhankelijk van de behoefte van de 

vrijwilliger, met enige regelmaat contact met de vrijwilligers voor evaluatie, ondersteuning en 

vragen.  

Door de onderzoekers worden aspecten van de presentiebenadering in de ondersteuning van de 

vrijwilligers herkend. Zo is gebleken dat  de vrijwilligers ‘naast’ het gezin staan en zoeken zij  

aansluiting bij de leef- en ervaringswereld van het gezin, door gebruik te maken van eigen 

ervaringen en kennis. Het samen oplopen betreft een informele betrekking die in het teken staat 

van het belevingsgericht aandacht geven en betrokkenheid tonen bij het leven van het 

deelnemende gezin. Het meeleven en meedenken 

draagt bij aan de verandering binnen de gezinnen. 

De kwalitatieve interviews met de deelnemers 

bevestigen de betrokkenheid die zij van de 

vrijwilligers ervaren. Aanwijzingen hiervoor zijn dat 

de vrijwilliger vaak wordt gezien als een vriendin of 

als familie en dat er sprake is van wederkerigheid in 

de relatie. De vrijwilligers sluiten aan bij de 

behoeften en wensen van het gezin. De meeste 

vrijwilligers bewegen mee met wat er op hun pad 

komt, ze zien wel wat de dag brengt en haken daar 

zoveel mogelijk bij aan. Aandachtspunt naar 

aanleiding van opmerkingen van enkele 

deelnemers, is wellicht dat de vrijwilliger zich ervan 

bewust is dat sommige deelnemers die 

gelijkwaardige, wederkerigheid niet altijd zo 

ervaren, omdat ze voor hun gevoel niets terug 

kunnen doen voor de vrijwilliger. Dat de vrijwilliger als vriend of vriendin en soms als onderdeel 

van de familie wordt beschouwd, zegt iets over de waardering van deelnemers. Echter komt uit 

de interviews met vrijwilligers naar voren dat dit niet altijd wederzijds is of past bij de behoefte 

van de vrijwilliger zelf. Binnen het project is hier ook ruimte voor en is de mate van intimiteit in 

een relatie per match verschillend. Hoewel de insteek is om maximaal een match van een jaar 

tot anderhalf jaar te maken zijn er ook weer matches die al langer bestaan: zo is een ouder 

echtpaar als ‘opa en oma’ aan een gezin gematched. 

Veel deelnemers van het project ’Samen Oplopen’ ervaren een of meerdere van de mogelijke 

opbrengsten die Wilken (2010) in een presentiepraktijk onderscheidt (Wilken & Kal, 2012). Ze 

noemen de volgende: ‘gezien worden’, eer, erkenning en steun ervaren; vertrouwelijkheid, 

nabijheid en veiligheid ervaren; ‘open gaan’, durven wensen en behoeften te articuleren, durven 

Figuur 4 Relatie vrijwilliger-deelnemer  
(naar Lensink in Witteveen, e.a., p. 41) 
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delen; (weer) gaan vertrouwen en het toelaten van andere hulpverlening. Op basis van de 

resultaten is het onduidelijk of deelnemers de volgende opbrengsten ervaren, namelijk: ‘er 

mogen zijn, ook als je terugvalt of het misgaat’ en ‘inclusie, erbij horen, ertoe doen’.  

In de werkwijze van de vrijwilligers zijn systeemgerichte aspecten te herkennen. De vrijwilligers 

kijken naar de onderlinge relaties in het systeem en anticiperen hierop. De uitspraak die binnen 

systeemgerichte benaderingen veelvuldig gebruikt wordt, “Het geheel is meer dan de som der 

delen”, lijkt hier zeker van toepassing. Soms is de ondersteuning van de vrijwilliger specifiek 

gericht op het gehele gezin en heeft de vrijwilliger contact met alle gezinsleden. Regelmatig is de 

ondersteuning alleen gericht op een individu in het gezin en vindt dit regelmatig zijn weerslag op 

het welbevinden van het gehele gezin of de sfeer binnen het gezin. In een paar gevallen is de 

ondersteuning heel specifiek gericht op het leren van vaardigheden aan de moeder met 

betrekking tot de communicatie en interactie tussen moeder en kinderen. Soms richt de 

vrijwilliger zich specifiek op een ‘kwetsbaarder’ kind van het gezin, waardoor ouders even 

‘ontlast’ worden of ruimte krijgen om de andere kinderen in het gezin meer aandacht te geven. 

De ondersteuning die geboden wordt door de vrijwilliger is een vorm van vrijwillige inzet. 

Aanvankelijk is de ondersteuning van een vrijwilliger niet gebaseerd op de aanwezigheid van een 

sociale relatie, maar op een georganiseerde relatie die mogelijk kan leiden tot een sociale 

relatie. Het georganiseerde karakter van de relatie maakt dat een vrijwilliger daarom in eerste 

instantie vaak onder community support (dienst vanuit de samenleving of algemene voorziening) 

valt en mogelijk kan uitgroeien tot natural support (sociaal netwerk, niveau van bekenden of 

vriendschap vanuit de samenleving) (Gijzel & Overkamp, 2013). De vrijwillige inzet die door 

’Samen Oplopen’ wordt georganiseerd is aan te merken als ‘maatjesconcept’ waarbij 

verschillende processtappen zijn te onderscheiden die na de eerste stap een cyclisch karakter 

hebben. Hoewel er kenmerken uit het maatjesconcept gebaseerd op de 

empowermentbenadering zijn te herkennen binnen de werkwijze van ‘Samen Oplopen’ zijn de 

kenmerken van de presentiebenadering die binnen het maatjesconcept worden beschreven 

meer nadrukkelijker aanwezig op basis van de resultaten dit onderzoek. Voorbeelden van 

kenmerken in de begeleiding aan en training van vrijwilligers zijn, ‘de nadruk op ‘er zijn’, bewust 

maken van eigen houding, contact met ‘open agenda’ en de nadruk op de uitwisseling van eigen 

ervaringen tijdens thema-avonden (Bruijn & Elferink, 2008). (Zie ook figuur 3 in hoofdstuk 3.4.2.)  

7.2 De ‘waarde’ van ‘Samen Oplopen’ 

Wat is de invloed van het project ’Samen Oplopen’ op kwaliteit van leven van de gezinnen die 

deelnemen aan het project ’Samen Oplopen’? 

De resultaten en de antwoorden op de deelvragen bieden duidelijke aanwijzingen dat deelname 

aan het project ‘Samen Oplopen’ een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven van de 

gezinnen die er aan deelnemen.  
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De afgelopen jaren en ook de komende jaren zal het sociale domein, mede dankzij 

bezuinigingen, sterk hervormd worden. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de Wmo en de 

op handen zijnde decentralisaties van bijvoorbeeld begeleiding en jeugdzorg vanuit de AWBZ 

naar de Wmo. Deze decentralisaties gaan samen met ontwikkelingen als meer samenwerking 

tussen informele en formele zorg. We kunnen concluderen dat een project als ’Samen Oplopen’ 

helemaal past binnen deze ontwikkelingen, die ook wel bekend staan als de transformatie van 

verzorgingsmaatschappij naar participatiesamenleving.  

Het ideaal van een participatiesamenleving, zoals dat onder andere door de Wmo wordt 

nagestreefd, is dat burgers een beroep kunnen doen op krachtige sociale verbanden en burgers. 

In het licht van deze ontwikkelingen bewijst het project haar waarde al en kan het als mooi 

voorbeeld dienen van hoe samenspel van formele en informele zorg in de praktijk plaats kan 

vinden. De coördinatoren van ‘Samen Oplopen’ laten zien hoe de rol van de ‘nieuwe’ sociale 

professional er in een participatiesamenleving uit zou kunnen zien en hoe je met ‘lichte’, 

voorwaardenscheppende organisatie en coachende ondersteuning mooie resultaten kunt 

boeken. 
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 8. Aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk worden op basis van de conclusies een aantal aanbevelingen gedaan 

die gericht zijn op het project zelf, de organisatie van het project door de coördinatoren en 

eventueel vervolgonderzoek. Het zijn eerder aanbevelingen voor mogelijke doorontwikkeling 

van het project ‘Samen oplopen’.  

‘Samen Oplopen’ speelt in op actuele ontwikkelingen en vragen die samenhangen met de 

transformatie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en laat daarmee ook 

meteen haar waarde zien. De belangrijkste aanbeveling is dan ook het project voort te zetten in 

Zeist en mogelijk in andere gemeentes. 

8.1 Werkwijze professionaliseren 

Na de eerste fase zijn reeds enkele aanbevelingen gedaan die (ten dele) zijn 

toegepast/meegenomen door de coördinatoren van het project. Een aanbeveling was om in de 

toekomst de 0-meting (kwantitatieve interview) ontwikkeld door het KSI te gebruiken als nieuwe 

intakelijst van het project. Deze intakelijst is overzichtelijk, geordend en kan gemakkelijk samen 

met de nieuwe deelnemende gezinnen ingevuld worden waarna de gegevens eenvoudig zijn te 

verwerken. Deze aanbeveling is reeds overgenomen door de coördinator. 

Respondenten (vrijwilligers 2012) gaven zelf de aanbeveling om een extra coördinator aan te 

stellen om initiatiefneemster en coördinator, Linda Otterman, te ontlasten en de stroom 

aanmeldingen aan te kunnen. Eén vrijwilliger deed de suggestie om, ten behoeve van meer 

uitwisseling tussen de vrijwilligers, een gezamenlijke facebookpagina aan te maken. Inmiddels is 

een tweede coördinator aangesteld. 

8.2 Evalueren en monitoren 

Binnen het sociale domein is er steeds meer aandacht voor evidence based practice. Methoden 

en interventies dienen op zijn minst beschreven te zijn in methodische stappen en bij voorkeur 

ondersteund met theoretische onderbouwing en onderzoek die de mate van effectiviteit van de 

interventie aantonen. Steeds vaker is dit een eis om in aanmerking te komen voor financiering 

door subsidieverstrekkers en stakeholders. Sociale professionals, binnen ‘Samen Oplopen’ zijn 

dit de coördinatoren, kunnen hier zelf een belangrijke rol in spelen door evaluatie en monitoring 

als onderdeel van hun werkwijze en handelen toe te voegen. Binnen ’Samen Oplopen’ kunnen 

de kwantitatieve vragenlijsten die door het KSI zijn ontwikkeld hier een rol in spelen door ze te 

gebruiken in de intakegesprekken, tussenevaluatie en een eventueel eindgesprek. Binnen het 

maatjesconcept is het van belang om regelmatig te evalueren met zowel vrijwilliger als 

deelnemer (Bruijn & Elferink, 2008). Tevens onderschrijven Dekker en Breejen (2012) het belang 

van evaluatie, middels metingen en monitoring, om de professionaliteit van een project te 

waarborgen als een belangrijke succesfactor van maatjesprojecten. Uitgangspunt van evaluatie 
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en monitoring moet wel zijn dat het ondersteunend is aan (de kwaliteit van) het project en dat 

het de organisatie en werkwijze niet onnodig ingewikkeld en bureaucratisch maakt. 

De kwantitatieve vragenlijst wordt, na enige aanvullingen, door de coördinator reeds gebruikt 

als intakeformulier bij nieuwe deelnemers (T0). Ook is er bij een enkel gezin dat gestopt is met 

het project een 1-meting gedaan door stagiaires binnen het project. Het zou een vast onderdeel 

kunnen worden binnen de aanpak van ’Samen Oplopen’. Mogelijk dienen de coördinatoren een 

aantal leefgebieden die minder relevant zijn gebleken voor deelnemers geschrapt of ingekort te 

worden om de kwantitatieve vragenlijst handzamer te maken. Dit kan mogelijk ook per match 

bekeken worden op basis van de vragen waarmee de deelnemer komt. 

8.3 Beschrijven van de aanpak 

De aanpak of werkwijze van ‘Samen Oplopen’ zou ook binnen andere gemeentes een 

waardevolle interventie kunnen zijn. Om de werkwijze overdraagbaar te maken is een 

systematische beschrijving van de methodische aanpak van ‘Samen Oplopen’ en het verder 

expliciteren van de werkzame elementen van belang. Hierbij zou het uitgangspunt kunnen zijn 

de structuur die Movisie en NJI hebben voorgeschreven in hun databanken. Op basis van dit 

onderzoeksrapport kunnen een aantal onderdelen van (1.) Beschrijving van de methode en (2.) 

Theoretische onderbouwing zeker beantwoord worden. Echter lijkt vervolgonderzoek nodig om 

tot een systematische en volledige beschrijving van de werkwijze te komen. Hierbij kan gedacht 

worden aan aanvullend onderzoek onder de coördinatoren en eventueel 

samenwerkingspartners. 

8.4 Meer aandacht voor ‘presentie specifieke’ kenmerken  

De kracht van het project is dat vrijwilligers ondersteuning geven op basis van hun eigen 

ervaring, het dicht bij hen zelf houden en niet een methodiek volgen. Deze werkwijze maakt 

deelname aan het project laagdrempelig voor deelnemers. Binnen de thema-avonden en 

eventuele training zal deze kracht verder benut dienen te worden en hierbij ondersteunend te 

zijn. De presentiebenadering is een belangrijke basis voor de visie van het project. Het project 

beoogt dat vrijwilligers dit in hun ondersteuning aan deelnemers ook uitdragen. Uit de 

resultaten blijkt dat dit in belangrijke mate lukt. Presentiegericht werken is met name een 

specifieke houding of visie en vraagt bewustzijn zijn van je rol ten aanzien van de persoon die je 

ondersteunt. Dit vraagt reflectie en wellicht ook ondersteuning bij die reflectie waar binnen de 

themavonden van ’Samen Oplopen’ nog meer aandacht aan besteed kan worden. De kenmerken 

en toetsingscriteria voor de presentiebenadering die binnen het maatjesconcept (Bruijn & 

Elferink, 2008) worden aangereikt zouden hierbij als hulpmiddel of kader kunnen dienen. (Zie 

ook figuur 3 in hoofdstuk 4.4.2.) 

Om voor de gezinnen een sociale hulpbron te kunnen zijn wordt er aanbevolen dat tijdens de 

thema-avonden vrijwilligers ervaringen met elkaar uitwisselen over gerelateerde onderwerpen 
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waar het gezin mee te maken kan hebben en dat relevantie informatie hierover toegankelijk is 

voor hen. Voorbeelden van thema’s zijn: rouwverwerking en financiële ondersteuning. Mochten 

zij zelf niet als sociale hulpbron op een specifiek gebied kunnen fungeren dan kunnen zij het 

hulpmiddel zijn dat gezinnen naar de juiste sociale dan wel culturele hulpbronnen begeleid en 

hen ondersteunt deze te benutten. Coördinatoren dienen er, wat betreft training en begeleiding, 

voor te waken dat de vrijwilliger, ‘vrijwilliger’ blijft en niet een onbetaalde, sociale professional.  
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 10. Bijlagen 

Personalia kwantitatieve dataverzameling 

Van de deelnemers aan het kwantitatieve deel zijn een aantal persoonlijke gegevens verzameld, 

zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, etc.  

 De groep deelnemers bestaat uit: 

13 vrouwen en 2 mannen, variërend in de leeftijden van 22 tot 43 jaar, met een gemiddelde 

leeftijd van 34. 

8 van hen zijn getrouwd, 4 zijn gescheiden en 3 zijn alleenstaand. 

 

Aantal kinderen: 

Tabel 8.4:1 

Aantal kinderen  Aantal deelnemers  

1 4 

2 5 

3 4 

4 1 

5 of meer 1 

Totaal >35 

 

Landen van herkomst deelnemers en partners: 

Tabel 8.4:2 

Periode  Aantal 

deelnemers 

Aantal 

partners 

Afghanistan 3 3 

Marokko 1 1 

Sri Lanka 2 2 

Turkije 1  

Congo 2  

Nederland 2  

Togo 1 1 

China 1  

Irka/Koerdisch 1  

Syrië 1  
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 Tijd in Nederland: 

Periode  Aantal 

deelnemers 

Aantal 

partners 

0-2 jaar 1 1 

3-5 jaar 3  

6-8 jaar 2 1 

9 jaar of langer 9 8 

 

 Inburgeringscursus:  

5 deelnemers hebben een inburgeringscursus gedaan en afgerond.  

8 hebben dit niet gedaan, waarvan voor 3 duidelijk is dat de cursus niet verplicht is. Voor de 

partner zijn dit respectievelijk 4 en 3. Van 3 andere partners is het niet bekend.  

 

 Opleiding : 

Opleidingen Aantal 
deelnemers 

Aantal 
partners 

Niet 1 3 

Basisonderwijs 1  

Bouwvakker 1  

HBO Opleiding 2 1 

MBO Doktersassistente 1  

Lerarenopleiding 2  

Naaister 1  

ROC- Opleiding Niveau 
4 

1  

Zakelijke communicatie 1  

Economie/zorgopleiding 1 1 

Freelancer 
Sprotmasseur  

 1 

Techniek  1 

VBO/MGO Zorg  1 

 

 Hebben van werk: 

Van de 15 deelnemers hebben 4 een baan. Bij de 10 partners is dit respectievelijk  

7 en 3. 

 

 Op de vraag hoe men in aanraking is gekomen met het project ’Samen Oplopen’, werden de 

volgende antwoorden gegeven: 
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In contact gekomen 

via: 

Aantal 

deelnemers 

Vrienden/kennissen 3 

Instelling of 

professional 

2 

Maatschappelijk 

werk 

1 

Thuisbegeleider 

Vitras 

1 

Wijkverpleegkundige 1 

Non-respons 10 

 

 Op de vraag hoe lang men al deelneemt aan het project, waren de antwoorden: 

 

Periode deelname Aantal 

deelnemers 

5-10 maanden 6 

1 maanden of 

langer 

2 

Van de 7 deelnemers uit 2013 is geen data bekend. 
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Tabellen financiën 

Tabel 8.4:3 

Financiële situatie Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik had/heb grip op mijn 
financiële situatie 2 2 5 1 2 10 6 2 +8 

Ik had/heb genoeg geld 
om rond te komen 2 2 2 4 7 6 4 3 0 

Totalen financiële 
situatie 4 4 7 5 9 16 10 5  

Verschil  0  +2  +7  -5 +4 

Gemiddeld verschil bij 2  
vragen         2 

Tabel 8.4:4 
N=15   De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met de financiën 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp bij de 

financiën 
4 2 0 1 1 

Wilde geen hulp bij 

de financiën 
11 7 2  1 

 
 Tabellen psychisch functioneren 

Tabel 8.4:5 

Psychisch functioneren Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik voelde/voel mij niet 
vaak onzeker 6 6 3 6 4 1 1 2 -5* 

Ik was/ben niet vaak 
moe 6 6 4 5 4 3 1 1 -2 

Ik was /ben niet vaak 
verdrietig 7 8 3 2 2 2 3 3 0 
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Ik was/ben niet vaak 
boos 5 5 3 1 4 7 3 2 +4 

Ik voelde/voel mij niet 
vaak eenzaam 9 2 1 2 3 9 2 2 +12 

Ik was/ben niet vaak 
ontevreden over 
mezelf 

2 2 2 2 4 7 5 3 +1** 

Ik piekerde/pieker niet 
vaak 8 7 4 2 2 4 1 2 +6 

Ik had/heb niet vaak 
stress 9 6 2 5 3 3 1 1 0 

Totalen psychisch 
functioneren 52 42 22 25 26 36 17 16  

Verschil  +10  -3  +10  -1 +16 

Gemiddeld verschil 
bij 8 vragen         +2 

*) één antwoord bij de 0-meting ontbreekt bij deze variabele 

**) twee antwoorden bij de 0-meting en een antwoord bij de 1-meting ontbreken op deze variabele 

Tabel 8.4:6 
N=14   Ik heb de vrijwilliger altijd kunnen bellen als ik daar behoefte aan had 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde altijd kunnen 
bellen 

12 1 0 1 10 

Wilde niet altijd 
kunnen bellen 

2 1 - 1 - 

 

Tabel 8.4:7 
N=15   Ik heb de vrijwilliger altijd om raad/steun/advies kunnen vragen 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde raad/steun 
/advies kunnen 
vragen 

14 1 1 3 9 

Wilde geen 
raad/steun/advies 
kunnen vragen 

1 1 - - - 
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 Tabellen praktisch functioneren 

Tabel 8.4:8 
Praktisch functioneren Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik had/heb mijn 
huishouden goed op 

orde 
3 1 3 0 3 3 6 11 +10 

Ik kon/kan mijn post 
goed lezen en 

begrijpen 
5 2 5 6 3 4 2 3 +4 

Ik had/heb geen hulp 
nodig bij mijn 
administratie 

5 2 3 4 2 3 4 6 +5 

Als het nodig was/is, 
wist/weet ik waar ik 

hulp kan vragen 
4 2 3 1 2 4 4 8 +10* 

Ik kon/kan mij goed 
uitdrukken in de 
Nederlandse taal 

3 1 3 3 5 4 4 7 +4 

Ik kreeg/krijg niet veel 
hulp van professionele 

hulpverlening 
5 4 3 3 2 3 5 5 +2** 

Ik had/heb niet veel 
hulp nodig van de 

professionele 
hulpverlening 

5 4 5 4 1 3 3 4 +5 

Totalen praktisch 
functioneren 30 16 25 21 18 24 28 34  

Verschil  +14  +4  +6  +6 +30 

Gemiddeld verschil bij 

7 vragen 

        +4,29 

*) Twee  antwoorden bij de 0-meting ontbreken op deze variabele 
**) Eén antwoord bij de 0-meting ontbreekt bij deze variabele 

Tabel 8.4:9 

N=15 
  De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met het op orde brengen van het 

huishouden 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 
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Wil hulp bij het 

huishouden 
6 3 1 0 2 

Wil geen hulp bij 

het huishouden 
9 9 - - - 

Tabel 8.4:10 
N=14   Ik heb de vrijwilliger altijd kunnen bellen als ik daar behoefte aan had 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde altijd kunnen 
bellen 

12 1 0 1 10 

Wilde niet altijd 
kunnen bellen 

2 1 - 1 - 

Tabel 8.4:11 
N=14   De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met de administratie 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp bij de 
administratie 

6 3 1 1 1 

Wilde geen hulp bij 
de administratie 

8 4 2 1 1 

Tabel 8.4:12 
N=15   De vrijwilliger heeft ons geholpen met de Nederlandse taal 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp met 
Nederlandse taal 

12 - 1 3 8 

Wilde geen hulp 
met Nederlandse 
taal 

3 2 1 - - 

 
 
Tabel 8.4:13 
N=14   De vrijwilliger heeft ons goed geholpen met het contact met andere instanties 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde hulp bij 
contact met 
instanties 

9 2 1 3 3 
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Wilde geen hulp bij 
contact met 
instanties 

5 2 - - 3 

 Tabellen dagbesteding 

Tabel 8.4:14 
Dagbesteding Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik had/heb genoeg te 
doe op een dag 2 0 3 0 4 2 6 13 +10 

Ik deed/doe de dingen 
die ik graag wilde/wil 
doen 

6 1 7 4 1 5 1 5 +16 

Ik kwam/kom de dag 
goed door 3 1 3 1 8 4 1 8 +7* 

Totalen dagbesteding 

11 2 13 5 13 11 8 26  

Verschil  +9  +8  -2  +18 +33 

Gemiddeld verschil bij 
3 vragen 

        +11 

*) Eén antwoord bij de 1-meting ontbreekt op deze variabele 

Tabel 8.4:15 
N=15   De vrijwilliger heeft leuke dingen met ons gezin gedaan 

 Aantal 

respondenten 

Helemaal niet mee 

eens 
Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens 

Wilde dat 
vrijwilliger leuke 
dingen met gezin 
zou doen 

14 1 3 2 8 

Wilde niet dat 
vrijwilliger leuke 
dingen met gezin 
zou doen 

1 1 - - - 
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 Tabellen overige leefgebieden 

Tabel 8.4:16 

Zingeving Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

N=15 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik vond/vind mijn 
leven leuk 6 0 1 2 4 2 4 11 +10 

Ik voelde/voel mij een 
goede vader/moeder 4 0 2 2 4 4 5 9 +8 

Ik voelde/voel mij een 
gelukkig gezin 1 0 3 2 3 2 8 11 +4 

Totalen zingeving 

11 0 6 6 11 8 17 31  

Verschil  +11  0  -3  +14 +22 

Gemiddeld verschil bij 
3 vragen         +7,33 

Tabel 8.4:17 
Lichamelijk 
functioneren 

Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

N=15 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik was/ben gezond 

4 0 4 3 2 5 5 7 +10 

Ik voelde/voel mij 
gezond 3 0 5 3 2 6 4 6 +11* 

Ik deed/doe genoeg 
aan lichaamsbewe-
ging/sport 

5 3 4 3 2 3 4 6 +6 

Ik sliep/slaap meestal 
goed 6 1 2 4 3 5 4 5 +6 

Ik at/eet meestal goed 

1 0 3 1 2 6 9 8 +6 

Ik kon/kan mezelf 
goed verzorgen 2 0 2 1 3 2 7 12 +7 

Totalen lichamelijk 
functioneren  21 4 20 15 14 27 33 44  
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Verschil  +17  +5  +13  +11 +46 

Gemiddeld verschil bij 
zes vragen 

        +7,67 

*) Eén antwoord bij de 1-meting ontbreekt op deze variabele 

Tabel 8.4:18 

Huisvesting Helemaal niet Niet  Wel Helemaal wel Totaal 

N=15 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting  Verschil 

Ik vond/vind mijn 
woning fijn 2 0 2 2 2 1 9 12 +4 

Ik vond/vind mijn 
omgeving/buurt 
plezierig 

2 1 3 2 1 2 9 10 +4 

Ik vond/vind het fijn 
als er anderen bij mij 
thuis kwamen/komen 

2 1 3 2 3 2 7 10 +6 

Totalen huisvesting 6 2 8 6 6 5 9 15  

Verschil  +4  +2  -1  + 6 +11 

Gemiddeld verschil 
van 3 vragen         + 3,67 
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 Uitgebreide beschrijving methode en verantwoording van onderzoek 

Er is binnen dit onderzoek gekozen om kwantitatieve en kwalitatieve data te verzamelen. De 

kwalitatieve data hebben als doel om mogelijke verschuivingen binnen de kwantitatieve scores 

te illustreren dan wel te verklaren. Als kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingsmethoden 

gebruikt worden binnen een onderzoek spreekt men ook wel van mixed methods. Volgens 

Bryman (2008) heeft mixed methods vele voordelen zoals het verbeteren van de validiteit door 

triangulatie en de mogelijkheid om de zwakke kanten van de ene methode op te vangen met de 

sterke kanten van de andere methode. In dit onderzoek biedt het kwalitatieve deel onder 

andere de mogelijkheid om inzicht te geven in de context achter de kwantitatieve data te 

illustreren. 

De respondenten zijn op twee momenten benaderd, namelijk in 2012 door onderzoekers die het 

instrumentarium ontwikkeld hebben en in 2013 door een andere groep onderzoekers die het 

instrumentarium nogmaals hebben gebruikt voor het verzamelen van kwantitatieve data bij een 

nieuwe groep respondenten.  

 Instrumentarium

De methode voor het verzamelen van data bestond uit het afnemen van interviews met de 

gezinnen en de vrijwilligers. 

Alle gezinnen zijn individueel geïnterviewd, terwijl de vrijwilligers (alleen in 2012) in twee 

groepen zijn bevraagd.  

Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: 

- kwantitatieve vragenlijst gezinnen:  0-meting en 1-meting (zie bijlage 2); 

- kwalitatieve vragenlijst gezinnen (zie bijlage 3); 

- kwalitatieve vragenlijst vrijwilligers ( zie bijlage 4). 

Dataverzameling 2012 

Niet alle gezinnen namen even lang deel aan het project. Om die reden is er besloten de 

gezinnen op te splitsen in twee verschillende groepen.  

 

Groep één 

Deze betreft acht gezinnen die vijf tot acht maanden deelnamen aan het project4. Deze groep is 

geïnterviewd middels een kwantitatieve vragenlijst. Het interview bestond uit gesloten vragen 

waarbij de respondent moest terugdenken aan de tijd voordat het gezin deelnam aan het 

project (0-meting). Vervolgens werden deze deelnemers nogmaals bevraagd over hun situatie op 

het moment van de meting (1-meting). Door op deze manier de respondenten te bevragen, kon 

er goed worden vergeleken hoe de situatie voor deelname was en hoe de situatie nu is.  

                                                           
 

4
 Duur van deelname is berekend vanaf 1 maart 2012 
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Groep twee 

Deze omvat zeven gezinnen die negen maanden of langer deelnamen aan het project5. Deze 

groep is middels een kwalitatieve vragenlijst geïnterviewd. Er is voor gekozen om deze groep 

kwalitatief te bevragen omdat het voor hen moeilijker is om terug te kijken naar hoe de situatie 

was voordat ze deelnamen aan het project ‘Samen Oplopen’. Wel heeft deze groep al langer 

contact met de aan hen gekoppelde vrijwilliger, waardoor zij beschikken over meer informatie 

die goed in de analyse van dit onderzoek past.6 

Vrijwilligers 

Niet bij alle vrijwilligers is een interview afgenomen. Er is gekozen voor vrijwilligers, die 

gekoppeld waren aan de gezinnen die negen maanden of langer deelnamen (groep twee). Om 

zoveel mogelijk informatie van de deelnemende vrijwilligers te verkrijgen zijn zij geïnterviewd 

door middel van een groepsinterview. Groepsinterviews hebben het voordeel dat er een 

wisselwerking tussen de vrijwilligers onderling ontstaat, waardoor het gesprek een eigen 

dynamiek krijgt en fundamenteel andere resultaten oplevert dan individuele interviews. 

(Migchelbrink, 2006).  

Er hebben twee groepsinterviews plaatsgevonden, waar bij elk interview drie vrijwilligers 

aanwezig waren. 

Dataverzameling 2013 

Dit jaar hebben drie studentonderzoekers opnieuw onderzoek gedaan. De dataverzameling 

verliep, in tegen stelling tot vorig jaar, niet soepel. Dit heeft geresulteerd in beperkte data, qua 

omvang en inhoud. 

 

Groep drie 

Deze omvat zeven deelnemers aan het project die geïnterviewd zijn aan de hand van de 

kwantitatieve vragenlijst. Getracht is die gezinnen te interviewen die de door het KSI 2012 

ontwikkelde kwantitatieve vragenlijst hadden ingevuld bij de intake; dit waren deelnemers die 

na 1 augustus 2012 deelnamen aan het project. Sinds die datum wordt bij alle nieuwe 

deelnemers een 0-meting afgenomen door de coördinatoren met de bedoeling om aan het 

einde van deelname de 1-meting af te nemen. Gedurende het onderzoeksproject werd dit nog 

door de onderzoekers van het KSI gedaan. Op deze manier konden de onderzoekers, na de 1-

                                                           
 

5
 Duur van deelname is berekend vanaf 1 maart 2012 

6
 De gezinnen die één tot vier maanden deelnamen aan het project zijn voor dit onderzoek niet geïnterviewd. Hier is 

bewust voor gekozen omdat deze groep gezinnen te kort deelnemen aan het project om een duidelijk beeld te geven 

van de eventuele verandering die het project ‘Samen Oplopen’ teweeg kan brengen. In praktijk kan het zijn dat er pas, 

bijvoorbeeld, één maand na inschrijving, daadwerkelijk contact is met het gezin en de aan hen gekoppelde vrijwilliger.  
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meting, een vergelijking maken tussen de situatie aan het begin van deelname en de situatie na 

ongeveer 5 à 6 maanden deelname.  

Voor de onderzoekers bleek het lastig om voldoende respondenten te vinden voor hun 

interviews binnen deze groep respondenten. Daarnaast bleek dat bij de intake niet van alle 

respondenten de, door het KSI ontwikkelde, vragenlijst was afgenomen, waardoor een 

vergelijking tussen de startsituatie en de situatie niet mogelijk was.  

Bij het afnemen van de vragenlijsten hebben de onderzoekers doorgevraagd naar concrete 

voorbeelden hoe de vrijwilliger de respondenten heeft geholpen op twee levensgebieden. Dit 

betrof de levensgebieden ‘sociaal functioneren’ en ‘kinderen, opvoeding en gezin’. Er is gekozen 

om op deze gebieden in te zoomen, omdat uit de meting van 2012 bleek dat binnen deze 

gebieden bij de deelnemers de meeste vragen liggen en tevens de grootste verschuivingen in de 

kwantitatieve scores zichtbaar waren. Daarnaast zijn het belangrijke aandachtsgebieden binnen 

het project ‘Samen Oplopen’ zelf. 

Er is met behulp van de coördinator opnieuw getracht met deelnemers in contact te komen en 

hen te vragen voor een interview. Uiteindelijk is het hen gelukt om, ook dankzij een stagiaire van 

‘Samen Oplopen’, bij zeven respondenten de 1-meting af te nemen bij wie ook tijdens de intake, 

de door het KSI ontwikkelde, vragenlijst was afgenomen.  

 

Groep vier 

Deze groep betrof drie deelnemers, waarbij de nieuwe vragenlijst niet was afgenomen tijdens de 

intake. Met hen is een open interview gehouden. Met name op de gebieden ‘sociaal 

functioneren’ en ‘kinderen, opvoeding en gezin’ hebben de onderzoekers de respondenten 

bevraagd hoe deelname aan het project hen daarin geholpen heeft.  

Analyse 

De antwoorden die naar voren zijn gekomen uit de verschillende interviews, zijn op twee 

manieren geanalyseerd. Bij de respondenten uit groep één (2012) en de zeven respondenten uit 

groep drie (2013) is een gesloten vragenlijst afgenomen in het kader van een 0- en 1-meting. 

Voor de analyse van deze kwantitatieve data is er gebruik gemaakt van het programma 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

 

Kwantitatieve data 2012 en 2013 

Voor de analyse van de kwantitatieve data is gebruik gemaakt van het programma SPSS. 

Hiertoe zijn de kwantitatieve data 2012 en 2013 samengevoegd. In totaal waren hier 15 

deelnemers bij betrokken. In de frequentietabellen in hoofdstuk 5 en bijlagen 9.2 t/m 9.6 is te 

zien wat de respondenten hebben geantwoord op de onderdelen per leefgebied tijdens de 0- en 

1-meting. De totalen staan voor het aantal keer dat er per variabele in het leefgebied het 

betreffende antwoord is gegeven, ‘helemaal niet’ t/m ‘helemaal wel’. Als er tijdens de 1-meting 

ten opzichte van de 0-meting een afname was in het aantal keer dat er ‘helemaal niet’ of ‘niet’ is 

geantwoord, wordt dit gezien als een positief verschil. Als er in de 1-meting ten opzichte van de 
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0-meting sprake was van een toename van het aantal keer dat er ‘helemaal niet’ of ‘niet’ is 

geantwoord wordt dit gezien als een negatief verschil. Zo geldt het omgekeerde (in toename en 

afname ten opzichte van de 0-meting) voor de antwoorden ‘wel’ en ‘helemaal wel’. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het nooit met volledige zekerheid vast te stellen is of 

een toename van positieve antwoorden of afname van negatieve antwoorden  op onderdelen te 

verbinden is aan de bijdrage die de vrijwilliger heeft geleverd. Het is aannemelijk dat er ook 

andere veranderingen in het leven van de respondenten hebben plaatsgevonden die hier invloed 

op gehad kunnen hebben. Deze zijn in deze meting natuurlijk niet zichtbaar geworden. 

Daarnaast is er gekeken naar wat de respondenten bij de 0-meting aan wensen hadden ten 

aanzien van de vrijwilliger en wat de vrijwilliger met betrekking tot die wensen heeft gedaan. Als 

er in de 1-meting  op onderdelen van levensgebieden een stijging is waargenomen in het aantal 

positieve antwoorden, is er gekeken of dit in verband zou kunnen staan met wat de steun van de 

vrijwilliger heeft betekend voor de deelnemer.  

Kwalitatieve data 2012 

De kwalitatieve data uit de groepsinterviews met de vrijwilligers en de individuele interviews in 

2012 met deelnemers en de interviews uit 2013 zijn gebruikt om veranderingen op de 

levensgebieden te illustreren en of te verduidelijken. 

De kwalitatieve interviews, van groep twee (de gezinnen die negen tot langer deelnemen aan 

het project), en het groepsinterview met de vrijwilligers zijn op een andere manier geanalyseerd. 

Hiertoe zijn de interviews eerst zo letterlijk mogelijk uitgeschreven, waarna de antwoorden van 

een label werden voorzien, die naar verschillende relevante thema’s verwijzen.     

 

De onderzoekers van het KSI hebben het kwalitatieve materiaal nogmaals geanalyseerd  met 

behulp van het data-analyse programma MAX.QDA2. De kwantitatieve vragenlijst diende hierbij 

als uitgangspunt, met name de verschillende levensgebieden die binnen deze lijst aan bod 

komen. Er is bewust gekeken naar voorbeelden die de resultaten van de kwantitatieve 

vragenlijst ondersteunen dan wel tegenspreken.  

Kwalitatieve data 2013 

Op basis van de resultaten uit 2012 leek een verband tussen deelname aan het project en 

verbetering op bepaalde levensgebieden niet goed aantoonbaar. De vraag is natuurlijk of dat 

überhaupt mogelijk is omdat het onderzoek plaatsvindt in de natuurlijke context van de 

deelnemers en de invloed van variabelen waarop niet gemeten wordt niet uit te sluiten is. 

In 2013 is daarom getracht door middel van wat meer specifieke vragen op de gebieden ‘Sociaal 

functioneren’ en ‘Kinderen, opvoeding en gezin’ een verband tussen deelname aan ‘Samen 

Oplopen’ en een positieve invloed op de levensgebieden meer aannemelijk te maken. Tijdens 



 
 

 
  90 
 Zullen we even samen oplopen? Bijlagen   
 

 
 

het afnemen van de kwantitatieve interviews hebben de studentonderzoekers doorgevraagd op 

deze levensgebieden met de volgende vragen:  

 Wat heeft de vrijwilliger nu echt gedaan op dit levensgebied? 

 Had de vrijwilliger dit alleen kunnen doen? Of waren er ook andere personen in je omgeving 

die je daarbij hadden kunnen helpen? Of had je het zelf ook zonder hulp van de vrijwilliger 

kunnen doen? 

 Heeft de vrijwilliger jou ook concreet geholpen bij het ontmoeten van andere (steunende) 

mensen? Hoe/wat heeft hij dat gedaan? Heb je na afloop van het traject (1-1,5 jaar) nog 

steeds contact met je vrijwilliger? Hoort hij nog steeds bij de mensen die je regelmatig ziet 

en waar je bij terecht kunt voor hulp? 

 Hebben deelnemers dingen geleerd doordat de vrijwilliger met hen is opgetrokken zodat de 

deelnemer meer zelfredzaam is. Dus wat is het leereffect voor de deelnemer? 

 

Betrouwbaarheid van het onderzoek 

Wanneer we spreken van betrouwbaarheid van het onderzoek gaat het om het voorkomen van 

toevalsfouten die veroorzaakt kunnen worden door de onderzoeker, de situatie of het moment 

van het onderzoek of de wijze waarop instrumenten gebruikt worden. Door standaardisering en 

herhaling kunnen toevalsfouten voorkomen worden (Swanborn, 2006).  

Standaardisering van onderzoeksprocedures is binnen dit onderzoek vorm gegeven door het 

gebruik van een kwantitatieve vragenlijst met gesloten vragen en door met de 

studentonderzoekers voor te bespreken hoe zij deze het beste onder respondenten af kunnen 

nemen.  

Binnen het kwalitatieve deel van het onderzoeksproject is de standaardisering van de procedure 

terug te zien in het feit dat er tijdens de interviews met vrijwilligers en deelnemers gewerkt is 

met een semigestructureerde vragenlijst. De respondenten die deelnamen aan de 

(groeps)interviews kregen hierdoor zoveel mogelijk dezelfde vragen voorgelegd. Echter bij, met 

name de groepsinterviews bij de vrijwilligers ging het vooral om het ontlokken van meningen en 

ervaringen door onderlinge reacties van de respondenten en is er weinig ruimte voor 

standaardisering. 

De interviews zijn afgenomen door beginnende onderzoekers en de vraag is of ervaren 

onderzoekers met behulp van dezelfde instrumenten dezelfde uitkomsten hadden gegenereerd. 

Er is getracht toevalsfouten zoveel mogelijk te beperken door: 

 de interviews altijd uit te voeren in tweetallen, 

 gebruik te maken van opnameapparatuur, 

 de interviews verbatim uit te werken, 

 het afnemen van de interviews voor te bespreken met de onderzoekers van het KSI. 
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Door deze criteria te volgen konden de interviews gecontroleerd worden door de onderzoekers 

van het KSI. 

Een van de groepsinterviews met de vrijwilligers zou op een ander moment wellicht andere 

resultaten hebben opgeleverd. Twee van de betrokken vrijwilligers waren te laat. Hierdoor was 

er minder tijd voor het interview en kon minder diep in worden gegaan op de antwoorden. 

In 2013 zijn de criteria onvoldoende door de onderzoekers opgevolgd, waardoor de kwaliteit van 

de interviews of dataverzameling niet altijd te beheersen was. Wellicht is er geen sprake van 

intersubjectiviteit (Verhoeven, 2007). Toch hebben de resultaten voortgekomen uit de tweede 

fase van het onderzoek in 2013 niet voor grote verrassingen gezorgd. Veelal bevestigde het wat 

in de eerste fase ook al naar voren was gekomen.  

Van belang is dat het kwantitatieve instrument dan ook opgenomen wordt in de werkwijze van 

’Samen Oplopen’ zodat er regelmatig een meting kan worden gedaan. Hierdoor kan de 

intersubjectiviteit worden vergroot.  

Validiteit 

Binnen dit onderzoek zijn we op zoek naar de invloed van deelname van gezinnen aan het 

project ‘Samen Oplopen’ op kwaliteit van bestaan van de gezinnen, of de acht levensgebieden 

en het gezinsklimaat. Wanneer er tussen een interventie en een resultaat een oorzakelijk 

verband is wordt gesproken over interne validiteit (Swanborn, 2006). Aangezien andere 

variabelen naast deelname aan het project ‘Samen Oplopen’ niet zijn uit te sluiten en binnen dit 

onderzoek niet zijn gemeten is het niet mogelijk om over een verband harde uitspraken te doen. 

We kunnen daarom alleen spreken van een mogelijk verband tussen deelname en verbetering 

op genoemde gebieden. Door gebruik te maken van een mixed methods aanpak (triangulatie) is 

een mogelijk verband nog aannemelijker wanneer de verschillende resultaten elkaar bevestigen.  

In 2013 is specifiek doorgevraagd om een mogelijk verband tussen deelname aan ’Samen 

Oplopen’ en verbetering op de levensgebieden ‘sociaal functioneren’ en ‘kinderen, opvoeding en 

gezin’, zie ook ‘Kwalitatieve data 2013’. De uitkomsten van het onderzoek beschreven in 

hoofdstuk 5 geven, zowel binnen de verzamelde kwantitatieve – als kwalitatieve data, een 

overwegend positief beeld van de opbrengsten van het project. Het onderzoek geeft vele 

aanwijzingen dat de deelnemers het erg prettig vinden om samen met  de vrijwilligers op te 

trekken en dat zij zich in hun gezinssituatie hierdoor gesteund voelen. Hier wordt in de 

conclusies verder op ingegaan. 

Bij begripsvaliditeit gaat het erom dat je meet wat je wilt weten, bijvoorbeeld dat je met één 

vraag één ding meet en niet meerdere tegelijkertijd. Is dat wel het geval, dan is er sprake van 

zogenaamde  systematische fouten (Swanborn, 2006). Deze fouten zijn voorkomen door het 

zorgvuldig construeren van de kwantitatieve vragenlijsten. Hierbij heeft een operationalisering 
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(Swanborn, 2006) van de acht leefgebieden plaatsgevonden door het formuleren van 

deelvragen, die als indicator dienden voor de wijze waarop deelnemers functioneren binnen zo’n 

leefgebied. Deze kwantitatieve vragenlijsten zijn onder verantwoordelijkheid van onderzoekers 

van het KSI ontwikkeld.  

Een van de projectresultaten die met dit onderzoeksproject wordt beoogd is een beschrijving 

van ‘Samen Oplopen’ ten behoeve van de databank ‘Praktijkvoorbeelden’. Het doel van deze 

databank is uitwisseling van kennis tussen praktijken over aanpakken, werkwijzen en methoden. 

Het is daarom goed om te kijken naar de mate van generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten, de externe validiteit (Swanborn, 2006). Of de resultaten van dit 

onderzoek generaliseerbaar zijn (Verhoeven, 2007) is de vraag, omdat het onderzoek zo 

contextgebonden is.  

Binnen praktijkgericht onderzoek staat echter de bruikbaarheid van het onderzoek voor die 

praktijk die onderzocht wordt boven het belang van generaliseerbaarheid en validiteit. Het 

belang en de waarde van het onderzoek hangen ook samen met de ontwikkelingen in Zorg en 

Welzijn, die vragen om innovatie en kennisontwikkeling, niet in de laatste plaats ook op het 

gebied van samenwerking tussen formele en informele zorg. Goede voorbeelden van hoe dit er 

in de praktijk uit zou kunnen zien, zoals ’Samen Oplopen’, kunnen een wezenlijke bijdrage 

leveren aan deze ontwikkelingen. 
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 Kwantitatieve vragenlijst - gezinnen 

 

Beste heer/mevrouw, 

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Sociale Innovatie doen wij onderzoek 

naar het project ‘’Samen Oplopen’’.  

Voor u ligt de vragenlijst van ons onderzoek. Hiermee zullen wij het effect gaan meten van het project 

‘’Samen Oplopen’’. U, als deelneem(st)er, bent onze belangrijkste bron van informatie. De vragen zullen 

gaan over de samenstelling van uw gezin, uw deelname aan het project, de steun van de vrijwilliger en wat 

u van het project vindt.  

Wij willen graag dat u deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk invult. De antwoorden die u geeft zullen anoniem 

worden verwerkt, ook zullen de antwoorden niet aan de vrijwilligers en anderen worden verstrekt.  

Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pleuntje Venrooij 
Nino Verheij 
Serife Arabaci 
Kirsten Steentjes 
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Personalia 

Hieronder staan vragen over uw persoonlijke situatie. Kruis aan wat  voor u van toepassing is.   

 

1) U bent een: 

0  Man   

0  Vrouw 

 

2) Wat is uw leeftijd? 

……… jaar 

 

3) Wat is uw huwelijkse staat? 

0  Getrouwd       0  Samenwonend  

0  Gescheiden  0  Alleenstaand  

 

4) Hoeveel kinderen heeft u? 

0  1   0  4 

0  2   0 5 > 

0  3  

 

5) Wat is uw land van herkomst? 

0 Afghanistan  0 Congo  0 Koerdistan   

0 Marokko  0 Nederland 0 Noorwegen 

0 Sierra Leone  0 Sri Lanka 0 Togo    

0 Turkije   0  Anders, namelijk …………………….  

 

6) Hoe lang woont u al in Nederland? 

0 0 – 2 jaar 

0 3 – 5 jaar 

0 6 – 8 jaar 

0 9 jaar > 

 

7) Heeft u een inburgeringscursus afgerond? 

0 Ja   0 Nee  0 Niet van toepassing  

  

8) Heeft u een opleiding gevolgd? Zo ja, welke?  

 

………………………………………………………………………………………. 

 

9) Heeft u een baan? 

0  Ja   0 Nee 

 

Indien u bij vraag 3 gescheiden of alleenstaand heeft ingevuld, kunt u vragen 10 tot en met 14 overslaan.  



 
 

 
  95 
 Zullen we even samen oplopen? Bijlagen   
 

 
 

10) Wat is het land van herkomst van uw partner? 

0 Afghanistan  0 Congo  0 Koerdistan   

0 Marokko  0 Nederland 0 Noorwegen 

0 Sierra Leone  0 Sri Lanka 0 Togo    

0 Turkije   0  Anders, namelijk …………………  

 

 

 

11) Hoe lang woont uw partner al in Nederland? 

0  Mijn partner woont niet in Nederland  0 6 – 8 jaar 

0 0 – 2 jaar     0 9 jaar > 

0 3 – 5 jaar 

12) Heeft uw partner een inburgeringscursus afgerond? 

0 Ja   0 Nee  0 Niet van toepassing 

 

13)  Heeft u partner een opleiding gevolgd? Zo ja, welke? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

14) Heeft uw partner een baan? 

0  Ja   0 Nee 

 

 

Deelname aan het project ‘’Samen Oplopen’’ 

Hieronder staan een aantal vragen over uw deelname aan het project ‘’Samen Oplopen’’. 

 

15) Hoe bent u met het project ‘’Samen Oplopen’’ in aanraking gekomen? 

0 Familie    0 Instelling of professional 

0 Vrienden/kennissen    0 Internet 

0  Buren     0 (wijk) Krant 

0 Linda Otterman   0 Anders, namelijk ………………….. 

 

16) Hoe lang neemt u deel aan het project ‘’Samen Oplopen’’? 

0 0 – 4 maanden 

0 5 – 10 maanden 

0 11 maanden > 

 

  



 
 

 
  96 
 Zullen we even samen oplopen? Bijlagen   
 

 
 

Hoe was de situatie voordat u deel nam aan het project ‘’Samen Oplopen’’? 
De onderstaande vragen gaan over hoe de situatie was voordat u deel nam aan het project ‘’Samen 

Oplopen’’. Zet een kruisje in het vakje wat het meest voor u van toepassing is. 
 

   Helemaal    
Helemaal 

                 Niet    Wel      
 

Huisvesting 

1. Ik vond mijn woning fijn     

2. Ik vond mijn omgeving/buurt plezierig     

3. Ik vond het fijn als er anderen bij mij thuis kwamen     

 

Financiën 

4. Ik had grip op mijn financiële situatie     

5. Ik had genoeg geld om rond te komen     

 

Sociaal functioneren 

6. Ik voelde mij vaak alleen     

7. Ik kon goed aangeven wat ik wel en niet prettig vond     

8. Ik had genoeg mensen om mij heen om mijn verhaal te vertellen     

9. Ik had voldoende contact met mijn buren/buurtgenoten     

10. Ik kon voldoende contact leggen met andere mensen     

 

Psychisch functioneren 

11. Ik was vaak onzeker     

12. Ik was vaak moe     

13. Ik was vaak verdrietig     

14. Ik was vaak boos     

15. Ik voelde mij vaak eenzaam     
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16. Ik was vaak ontevreden over mijzelf     

17. Ik piekerde vaak     

18. Ik had vaak stress     

 

Zingeving 

19. Ik vond mijn leven leuk     

20. Ik voelde mij een goede vader/moeder     

21. Ik voelde mij een gelukkig gezin     

 

Lichamelijk functioneren 

22. Ik was gezond     

23. Ik voelde mij gezond     

24. Ik deed genoeg aan lichaamsbeweging/sport     

25. Ik sliep meestal goed     

26. Ik at meestal goed     

27. Ik kon mezelf goed verzorgen     

Helemaal  Helemaal 
Niet   Wel  

Praktisch functioneren 

28. Ik had mijn huishouden goed op orde     

29. Ik kon mijn post goed lezen en begrijpen     

30. Ik had geen hulp nodig bij mijn administratie     

31. Als het nodig was, wist ik waar ik hulp kon vragen     

32. Ik kon mij goed uitdrukken in de Nederlandse taal     

33. Ik kreeg veel hulp van professionele hulpverlening     
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34. Ik had veel hulp nodig van de professionele hulpverlening     

 

Dagbesteding 

35. Ik had genoeg te doen op een dag     

36. Ik deed de dingen die ik graag wilde doen     

37. Ik kwam de dag goed door     

 

Kinderen/opvoeding/gezin 

38. Ik kon mijn kinderen goed verzorgen     

39. Ik kon mijn kinderen goed opvoeden     

40. Ik kon genoeg leuke dingen met/voor mijn kinderen doen     

41. Ik had genoeg contact met de school/opvang van mijn kinderen     

42. De kinderen sliepen goed     

43. De kinderen aten goed     

44. De kinderen speelden gezellig/goed (met elkaar)     

45. De kinderen deden het goed op school/opvang     

46. Er waren vaak conflicten (ruzie) in het gezin     

47. Mijn gezin had een goede dagstructuur     

48. Ik kreeg meestal voldoende steun van mijn partner     

 
 

De vrijwilliger 
De onderstaande vragen gaan over hoe de situatie was voordat u deel nam aan het project ‘’Samen 

Oplopen’’.  
Wij willen weten welke steun en hulp u graag wilde van de vrijwilliger die bij u in het gezin zou komen. 

Kruis aan wat voor u van toepassing is.  

 Ja Nee 

1. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen met het op orde brengen van 

het huishouden 
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2. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen met de opvoeding van de 

kinderen 

  

3. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zo helpen in het contact met de 

school/opvang van de kinderen 

  

4. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen met de financiën   

5. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen met de administratie    

6. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen bij het leggen van contacten 

met andere mensen 

  

7. Ik wilde graag dat de vrijwilliger gezelligheid in ons gezin zou brengen   

8. Ik wilde graag dat de vrijwilliger leuke dingen met ons gezin zou komen doen   

9. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen met de Nederlandse taal   

10. Ik wilde graag dat ik/wij de vrijwilliger altijd om raad/steun/advies zouden kunnen 

vragen 

  

11. Ik wilde graag dat de vrijwilliger mij/ons zou helpen in het contact met instanties   

12. Ik wilde graag dat de vrijwilliger een vriend/of vriendin voor mij/ons zou zijn   

13. Ik wilde graag dat ik de vrijwilliger altijd zou kunnen bellen, als ik daar behoefte aan 

zou hebben 

  

 

14. Ik wilde graag dat ik/wij regelmatig contact zouden hebben met de vrijwilliger 

0 1 keer per week 0 1 keer per twee weken 

0 2 keer per week 0 1 keer per maand 

0 3 keer per week 0 Alleen als ik/wij het nodig vinden 

0 4 keer per week 

 

 

15. Waren er nog andere dingen, waarvan u graag wilde dat de vrijwilliger u mee zou helpen? 

0 Ja 0 Nee 

 

Zo ja, waarmee? 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Hoe is de situatie nu? 
De onderstaande vragen gaan over hoe de situatie nu is. U kunt de vragen beantwoorden door aan te 

kruisen wat voor u van toepassing is. 
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Helemaal  Helemaal 
Niet       Wel      

Huisvesting 

1. Ik vind mijn woning fijn     

2. Ik vind mijn omgeving/buurt plezierig     

3. Ik vind het fijn als er anderen bij mij thuis komen     

 

Financiën 

4. Ik heb grip op mijn financiële situatie     

5. Ik heb genoeg geld om rond te komen     

 

Sociaal functioneren 

6. Ik voel mij vaak alleen     

7. Ik kan goed aangeven wat ik wel en niet prettig vind     

8. Ik heb genoeg mensen om mij heen om mijn verhaal te vertellen     

9. Ik heb voldoende contact met mijn buren/buurtgenoten     

10. Ik kan voldoende contact leggen met andere mensen     

 

Psychisch functioneren 

11. Ik ben vaak onzeker     

12. Ik ben vaak moe     

13. Ik ben vaak verdrietig     

14. Ik ben vaak boos     

15. Ik voel mij vaak eenzaam     

16. Ik ben vaak ontevreden over mijzelf     
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17. Ik pieker vaak     

18. Ik heb vaak stress     

 

Zingeving 

19. Ik vind mijn leven leuk     

20. Ik voel mij een goede vader/moeder     

21. Ik voel mij een gelukkig gezin     

 

Lichamelijk functioneren 

22. Ik ben gezond     

23. Ik voel mij gezond     

24. Ik doe genoeg aan lichaamsbeweging/sport     

25. Ik slaap meestal goed     

26. Ik eet meestal goed     

27. Ik kan mezelf goed verzorgen     

 
   Helemaal      Helemaal 

Niet    Wel      

Praktisch functioneren 

28. Ik heb mijn huishouden goed op orde     

29. Ik kan mijn post goed lezen en begrijpen     

30. Ik heb geen hulp nodig bij mijn administratie     

31. Als het nodig is, weet ik waar ik hulp kon vragen     

32. Ik kan mij goed uitdrukken in de Nederlandse taal     

33. Ik krijg veel hulp van professionele hulpverlening     

34. Ik heb veel hulp nodig van de professionele hulpverlening     
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Dagbesteding 

35. Ik heb genoeg te doen op een dag     

36. Ik doe de dingen die ik graag wilde doen     

37. Ik kom de dag goed door     

 

Kinderen/opvoeding/gezin 

38. Ik kan mijn kinderen goed verzorgen     

39. Ik kan mijn kinderen goed opvoeden     

40. Ik kan genoeg leuke dingen met/voor mijn kinderen doen     

41. Ik heb genoeg contact met de school/opvang van mijn kinderen     

42. De kinderen slapen goed     

43. De kinderen eten goed     

44. De kinderen spelen gezellig/goed (met elkaar)     

45. De kinderen doen het goed op school/opvang     

46. Er zijn vaak conflicten (ruzie) in het gezin     

47. Mijn gezin heeft een goede dagstructuur     

48. Ik krijg meestal voldoende steun van mijn partner     

 

De vrijwilliger 

U kunt de vragen beantwoorden door aan te kruisen wat voor u van toepassing is. 
 

1) Hoe vaak spreekt u af met uw vrijwilliger? 

0 1 keer per week 0 1 keer per twee weken 

0 2 keer per week 0 1 keer per maand 

0 3 keer per week 0 Alleen als ik/wij het nodig vinden 

0 4 keer per week 

 

2) Vindt u het prettig dat de vrijwilliger bij u langs komt? 

0 Ja 
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0  Nee 

 

3) Zou u willen dat uw vrijwilliger vaker langs komt? 

0 Ja 

0 Nee 

 

 

 

   Mee eens  Niet 

mee 

eens 

De vrijwilliger 

5. De vrijwilliger helpt ons goed met het op orde brengen van het 

huishouden 

    

6. De vrijwilliger helpt ons goed met de opvoeding     

7. De vrijwilliger helpt ons goed met het contact tussen ons en de 

school/opvang van de kinderen 

    

8. De vrijwilliger helpt ons goed met de financiën     

9. De vrijwilliger helpt ons goed met de administratie     

10. De vrijwilliger helpt ons goed met het leggen van contacten met andere 

mensen 

    

11. De vrijwilliger helpt gezelligheid in ons gezin te brengen     

12. De vrijwilliger doet leuke dingen met ons      

13. De vrijwilliger helpt ons met de Nederlandse taal     

14. Ik kan de vrijwilliger altijd om raad/steun/advies vragen     

15. De vrijwilliger helpt ons goed met het contact met instanties     

16. De vrijwilliger is voor ons een vriend/vriendin     

17. Ik kan de vrijwilliger altijd bellen als ik daar behoefte aan heb     

18. Ik ben tevreden over het aantal contacten dat ik heb met de vrijwilliger     

 

 

Beoordeling 

De volgende vragen gaan over de beoordeling van het project  ‘’Samen Oplopen’’. 
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19. Zou u het project ‘’Samen Oplopen’’ aan anderen aanraden? 

0  Ja 

0 Nee 

 

Welk cijfer (1 t/m 10) geeft u het project ‘’Samen Oplopen’’?  

……….. 
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 Kwalitatieve vragenlijst – gezinnen 

Hieronder staan de vragen die wij hebben gesteld aan de gezinnen die deelnamen aan de 
kwalitatieve interviews. 

 
1. Wat is de reden dat u deelneemt aan het project ‘’Samen Oplopen’’? 
2. Wat voor een activiteiten doet u met de vrijwilliger? 
3. Hoe geeft u bij de vrijwilliger aan waar u ondersteuning bij wilt? 
4. Heeft u het gevoel dat de vrijwilliger u begrijpt? Hoezo wel of hoezo niet? 
5. Welke leuke momenten heeft u mee gemaakt met de vrijwilliger?  

6. Zijn er ook minder leuke momenten geweest? 

7. Krijgt u op dit moment hulp van een professionele hulpverleningsorganisatie?  

Zo ja, welke is/zijn dat? 

8. Waar heeft de vrijwilliger u het afgelopen jaar bij ondersteund/geholpen? 

9. Wat waren de doelen en hoe heeft de vrijwilliger hier aan bijgedragen? 

10. Stel, ‘’Samen Oplopen’’ bestond niet, welke hulp had u dan gevraagd? 

11. Zou u de volgende keer, als het nodig is, weer deelnemen bij het project ‘’Samen Oplopen’’? 

Zo ja, waarom? 

12. Hoe is het welbevinden in uw gezin? 

13. Hoe is het geluk in uw leven? 

14. Hoe is het contact met uw familie nu? Is het contact met uw familie verbetert? Zo ja, op 

welke manier heeft de vrijwilliger daar aan bijgedragen? 

15. Waar bestaat uw netwerk uit? 

16. Op welke manier zou u de vrijwilliger beschrijven? 

17. Zou u het project ‘’Samen Oplopen’’ aan anderen aanraden? Hoezo wel of hoezo niet? 

18. Voldoet ‘’Samen Oplopen’’ aan uw verwachtingen? Zo ja, waarom? Zo nee, wat zou er beter 

kunnen? 
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 Kwalitatieve vragenlijst – vrijwilligers 

De onderwerpen die ter sprake komen tijdens het interview zijn: 
- Het project ‘’Samen Oplopen’’; 
- het contact met de gezinnen; 
- steun in de gezinnen; 
- voortgang van de gezinnen; 
- ondersteuning vanuit het project ‘’Samen Oplopen’’. 

 

Vrijwilligers 

Als eerste beginnen we met een voorstelrondjes: 
- Naam 
- Leeftijd 
- Hobby’s 
- Studie/achtergrond 
- Doen jullie naast het project nog andere dingen? 

 

Het project ‘ ’Samen Oplopen’’ 

- Hoe zijn jullie bij het project betrokken geraakt?  
- Wat was voor u de reden om deel te nemen aan dit project? 

o Voldoet het project aan uw verwachtingen? 
- Hoe lang doen jullie al mee aan het project? 
- Wat levert deelname aan het project voor jullie op? 
- Wat is er zo goed aan het project? 

o Wat is jullie bijdrage daar in? 

 

Contact met het gezin 

- Hoe vaak hebben jullie contact met de gezinnen? 
- Op welke manieren hebben jullie contact met de gezinnen? 
- Hoe vaak gaan jullie langs bij de gezinnen? 
- Wie neemt het initiatief om contact te hebben? 
- Hoe ervaart u het contact tussen u en het gezin?  

o Bent u tevreden over hoe het contact verloopt? 
o Wat maakt dat u (on)tevreden bent over het contact? 

 

Ondersteuning aan het gezin? 

- Om welke reden komen jullie bij het gezin? 
- Waar helpen jullie de gezinnen mee? (Op welke gebieden is dat dan?) 
- Hoe zorgen jullie ervoor dat het hele gezin betrokken wordt bij de ondersteuning? 
- Wat voor activiteiten / ondersteuning biedt u de gezinnen?  

 

Voortgang van het gezin 

- Heeft jullie ondersteuning een positieve bijdrage geleverd aan het gezinsklimaat 
(sfeer, minder conflicten, beter communicatie onderling, betere dagstructuur/ritme, 
rust, functioneren kinderen) van het gezin. Zo ja, hoe merken jullie dat?  
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- Heeft jullie ondersteuning een positieve bijdrage geleverd aan het welbevinden 
(gelukkiger, minder boos, bang en of verdrietig)  van  individueel gezinsleden? Zo ja, bij 
wie en hoe merken jullie dat?  

- Hoe zien jullie de algehele vooruitgang van het gezin?  
o Wat hebben jullie hier concreet aan bijgedragen?  
o Op welke manier zien jullie je bijdrage terug in het gezin? 

 
 

 
 

 
 

 
  

Ondersteuning vanuit het project aan u als vrijwilliger 

- Hoe vaak krijgen jullie ondersteuning vanuit het project ‘’Samen Oplopen’’. 
- Hoe ziet de ondersteuning er uit? 
- Wat vind je prettig aan de ondersteuning? 
- Welke punten kunnen er beter wat betreft de ondersteuning? 

Slot 

- Op welke manier kan het project ‘’Samen Oplopen’’ zich nog verbeteren? 
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 Aanvullende kwalitatieve vragen 2013 

Op basis van de resultaten uit 2012 leek een verband tussen deelname aan het project en 

verbetering op bepaalde levensgebieden niet goed aantoonbaar. De vraag is natuurlijk of dat 

überhaupt mogelijk is omdat het onderzoek plaatsvindt in de natuurlijke context van de 

deelnemers en de invloed van variabelen waarop niet gemeten wordt niet uit te sluiten is. 

In 2013 is daarom getracht door middel van wat meer specifieke vragen op de gebieden ‘Sociaal 

functioneren’ en ‘Kinderen, opvoeding en gezin’ een verband tussen deelname aan ‘Samen 

Oplopen’ en een positieve invloed op de levensgebieden meer aannemelijk te maken. Tijdens 

het afnemen van de kwantitatieve interviews hebben de studentonderzoekers doorgevraagd op 

deze levensgebieden met de volgende vragen:  

 Wat heeft de vrijwilliger nu echt gedaan op dit levensgebied? 

 Had de vrijwilliger dit alleen kunnen doen? Of waren er ook andere personen in je omgeving 

die je daarbij hadden kunnen helpen? Of had je het zelf ook zonder hulp van de vrijwilliger 

kunnen doen? 

 Heeft de vrijwilliger jou ook concreet geholpen bij het ontmoeten van andere (steunende) 

mensen? Hoe/wat heeft hij dat gedaan? Heb je na afloop van het traject (1-1,5 jaar) nog 

steeds contact met je vrijwilliger? Hoort hij nog steeds bij de mensen die je regelmatig ziet 

en waar je bij terecht kunt voor hulp? 

 Hebben deelnemers dingen geleerd doordat de vrijwilliger met hen is opgetrokken zodat de 

deelnemer meer zelfredzaam is. Dus wat is het leereffect voor de deelnemer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


