Voortgangsrapportage Buurtgezinnen in Sliedrecht t.b.v. de gemeenteraad
Periode: januari 2020 tot en met oktober 2020
Vooraf
Door een steungezin aan een overbelast vraaggezin te koppelen, probeert Buurtgezinnen.nl te
voorkomen dat problemen in gezinnen verergeren. Het is de bedoeling dat de veelal overbelaste
ouders uit deze vraaggezinnen weer op adem kunnen komen en sterker worden door de steun die ze
krijgen van het steungezin. Hierdoor kunnen de kinderen veilig en gezond blijven opgroeien in hun
eigen gezin.
Buurtgezinnen wordt door gemeenten ingekocht als preventieve interventie. Met de inzet van
Buurtgezinnen willen gemeenten de pedagogische civil society bevorderen, dit is een gemeenschap
waar mensen meer onderling contact hebben en zich samen bekommeren om opgroeiende
kinderen. Buurtgezinnen is in januari 2020 gestart in Sliedrecht.
Buurtgezinnen.nl ziet in de praktijk de volgende effecten voor gezinnen:
Effecten voor kinderen
Effecten voor ouders
Onbezorgd kind zijn
Uitrusten en vermindering opvoedstress
Horizonverruiming en ontwikkeling
Toename zelfvertrouwen/veerkracht

Uitbreiden opvoedrepertoire
Toename zelfvertrouwen/veerkracht

Meer sociale contacten

Uitbreiden netwerk

Verbetering schoolprestaties
Vermindering gedragsproblemen

Toename vertrouwen in de toekomst
Activering: oppakken werk/studie of zelf hulp
bieden aan anderen

Financieel effect
Gemeenten zetten Buurtgezinnen.nl in om het welzijn binnen gezinnen en de sociale cohesie in hun
gemeente te vergroten, maar willen ook kosten besparen.
Het is de bedoeling dat door de inzet van een steungezin professionele hulpverlening wordt:
voorkomen, verminderd of beëindigd. In deze rapportage geven we een globale indruk van de inzet
van Buurtgezinnen tot nu toe. In de effectenrapportage die begin 2021 aangeleverd kan worden zal
een indruk van de kostenbesparing gegeven kunnen worden.
Resultaten Sliedrecht tot 1-11-2020

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Totaal

Streefgetal koppelingen

0

3

3

4

10

Aanmeldingen vraaggezin

3

4

5

1

13

Aanmeldingen steungezin

4

5

9

3

21

Aantal gerealiseerde koppelingen

0

1

6

1

7

Aantal afrondingen in proeftijd

0

0

0

Buurtgezinnen in de gemeente Sliedrecht
Activiteiten t.a.v. de borging van Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is inmiddels bij verschillende organisaties binnen Sliedrecht bekend. Er zijn presentaties
c.q. overleggen geweest ter kennismaking met o.a. de diverse organisaties binnen het Bonkelaarhuis,
SOJS, Samen voor Sliedrecht, Inloop Sliedrecht (Yulius), de Ib’ers van de scholen, Wasko kinderopvang
etc.
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Buurtgezinnen heeft een goede samenwerking met Homestart, SOJS, de bibliotheek, het Creatief
Centrum (m.n. Potlood en Paperassen) diverse hulpverleners en het Baggermuseum.
Ook lokale ondernemers zoals bijv. Bakkerij Vlot van der Wiel heeft enthousiast meegewerkt aan een
actie vanuit buurtgezinnen.
Bij aanvang van Buurtgezinnen in Sliedrecht is er aandacht geweest vanuit de lokale pers; Sliedrecht24,
het Kompas en op sliedrecht.net.
In de zomer is er op Sliedrecht24 aandacht besteed aan de samenwerking met het Baggermuseum.
Recent is er een artikel op Sliedrecht24 geplaatst over de OpvoedParty die met Homestart georganiseerd
zou worden. Helaas is die vanwege de Corona niet doorgegaan.
Buurtgezinnen heeft ook contact met Samen voor Sliedrecht en wordt door hen betrokken bij
evenementen om Buurtgezinnen te promoten. Al met al wel mooie voorbeelden die weergeven hoe
Buurtgezinnen gedragen wordt binnen Sliedrecht. De verschillende partijen zien het echt als een
aanvulling op het huidige aanbod. Iets dergelijks als Buurtgezinnen is er in Sliedrecht nog niet. De fijne
samenwerking met andere organisaties/stichtingen heeft zeker bijgedragen aan het succes van
Buurtgezinnen.

Activiteiten ter bevordering van sociale cohesie
Naast de basiswerkzaamheden van buurtgezinnen, namelijk het werven en koppelen van gezinnen,
kunnen we ook een klein gedeelte van de werkzaamheden inzetten om de sociale cohesie te bevorderen.
Erg leuk om hier te benoemen is de goede samenwerking met het Baggermuseum. Het Baggermuseum
heeft al twee keer vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen neemt deel aan de Coalitie tegen de eenzaamheid. Verder werkt Buurtgezinnen veel
samen met o.a. Homestart en SOJS. Dit om met elkaar meer gezinnen te kunnen bereiken. Zowel de
coördinator van Homestart als de coördinator van Buurgezinnen hebben afgelopen jaar hun certificaat
behaald om OpvoedParty’s te mogen organiseren.
Als er sprake is van armoede kan Buurtgezinnen hier ook wat in bijdragen; bijv. signaleren en
doorverwijzen naar het bonkelaarshuis. Indien nodig kunnen er fondsen worden aangevraagd. Twee
gezinnen zijn afgelopen jaar voorgedragen voor de Linda Foundation.

Huidige stand van zaken in de gemeente Sliedrecht
Het aantal koppelingen voor Buurtgezinnen loopt ondanks de Corona op schema. We hebben in
Sliedrecht een enorm succesvol jaar achter de rug, een eerste jaar heeft in sommige gemeentes meer tijd
nodig om vraaggezinnen te werven. In Sliedrecht weten de gezinnen en hulpverleners ons in jaar 1 al
goed te vinden!
Op basis van de huidige aanmeldingen en stand van zaken lijkt de doelstelling van 10 koppelingen zeker
behaald te worden. Je kan op basis daarvan stellen dat er met het aanbod van Buurtgezinnen in een
behoefte wordt voorzien.

Bijlage 1 : Enkele voorbeelden van de casuïstiek
Bijlage 2 : Factsheet extern Effectonderzoek (apart document)
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BIJLAGE 1 : Voorbeelden casuïstiek
1.

Steungezin voor thuiszitter
Buurtgezinnen is ingeroepen bij een gezin waar bij beide ouders van dit kind persoonlijke problematiek
speelt. Dit zorgt voor veel spanningen in het gezin.
Hun vraag was om een te plek te vinden voor hun dochter zodat zij daar rust zou kunnen vinden en positief
gestimuleerd kon worden in het ondernemen van activiteiten. Hun dochter is door buurtgezinnen
gekoppeld aan een stel zonder kinderen. Dit stel is heel creatief evenals dit meisje. Zij gaat een middag per
week op een vaste dag naar het steungezin. Het meisje kan zich met de steun van het gezin verder
ontwikkelen op het creatieve vlak hetgeen voor afleiding zorgt t.a.v. de thuissituatie. Tevens wordt nu de
optie nagegaan of ze bij hen stage kan lopen aangezien zij een eigen bedrijfje hebben.

2.

Steungezin voor overbelast gezin met twee jonge kinderen
Buurtgezinnen is bij een gezin betrokken waar vanwege de persoonlijke problematiek van vader en het
oudste kindje, de moeder flink overbelast is. Gelukkig konden we haar helpen door haar wat tijd voor
zichzelf te geven zodat zij even kan ontspannen. Het jongste kind is gekoppeld aan een twee oudergezin
wat letterlijk om de hoek woont. De afspraak was dat er eenmaal per twee weken een steunmoment, zou
zijn maar het jongste kindje mag nu elke week een dagdeel bij het gezin komen.
Inmiddels is er ook een koppeling gevonden voor hun oudste kind. Moeder wordt nu minder overbelast en
zit beter in haar vel. Op deze manier blijft moeder in staat haar gezin draaiende te houden en zijn duurdere
vormen van hulp (gezinsondersteuning of opname) niet nodig.
De stress van de thuissituatie op de kinderen wordt hopelijk minder door hen met enige regelmaat uit de
situatie te halen waardoor zij ook even tot rust kunnen komen.

3.

Steungezin voor twee kinderen nadat er een ouder is weggevallen.
Een van de ouders is in dit gezin onverwachts weggevallen. Dit heeft veel impact op het gezin en het kleine
netwerk om hen heen. Inmiddels is dit gezin gekoppeld aan een gezin in de buurt waar de kinderen op een
vaste middag eenmaal per week uit school heen gaan. Indien nodig mag de alleenstaande ouder een extra
beroep op het steungezin doen. Het feit dat de kinderen in de middag bij het steungezin zijn geeft ouder
even tijd voor zichzelf als die uit het werk komt. Deze ouder hoeft dan niet direct in de zorgmodus. Die
“schakeltijd” geeft de mogelijkheid voor deze ouder om even op te laden en er te kunnen “zijn” voor zijn
kinderen.
Het netwerk was in dit gezin al zwaar belast, samen met hen houden we zo de situatie houdbaar.
De grootste angst van de ouder was om in deze moeilijke periode werkloos te worden door de
omstandigheden. Dit wordt zo voorkomen. De ouder en het netwerk ervaren minder stress en dat heeft
een positief effect op de kinderen en op de draagkracht van de ouder.

4.

Steungezin met vaderfiguur voor jongen
Een alleenstaande moeder met ernstige gezondheidsproblemen en geen eigen netwerk zocht
ondersteuning. De moeder heeft twee zoons waarvan de oudste een diagnose heeft en moeder heel veel
energie kost. Energie die ze niet heeft. Haar jongste kind doet ze voor haar gevoel daardoor te kort en die
gunt ze een warm gezin met een vader figuur omdat hij die zo mist. Op dit moment gaat de jongste naar
een logeerhuis. De verwachting is dat dat op termijn vanwege het steungezin niet meer nodig is. De jongen
heeft moeite met vertrouwen. In het begin liep het contact met het steungezin moeizaam. Echter door de
geduldige aanpak van het steungezin komt er nu wat moois van de grond. Hij gaat nu graag naar het gezin
toe.
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