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Eindrapportage Buurtgezinnen in Haarlem 
 

Periode: januari – december 2020 
 

Resultaten 1e kw        2e kw 3e kw         4e kw       Totaal 

Streefgetal koppelingen 1 3 2 4 10 

Aanmeldingen vraaggezin 6 8 7 7 28  (-1) 

Aanmeldingen steungezin 9 11 8 16 44  (-5) 
(waarvan 15 uit 
overige 
gemeenten)  

Aantal gerealiseerde koppelingen 1 2 5 5 13   (-2) 

Aantal afrondingen in proeftijd - 0 1 0 1 

(de – getallen zijn vanwege niet actief of afgerond) 
 

Kenmerken van gezinnen 

Kenmerken vraaggezinnen Gezinssamenstelling  Aantal 

Eenoudergezinnen 19 

Twee oudergezinnen 9 

Vluchtelingen gezinnen 3 

Hulpverlening Aantal 

Gezinnen met hulpverlening               23111 111 

Gezinnen zonder hulpverlening           5 

Kinderen die zijn opgevangen  Aantal 

Totaal 16 

waarvan 0 – 4 jaar 2 

4 – 12 jaar 9 

12+ 5 

Buurt(en) of dorpskern 
 

Houtvaartkwartier: 4 
Haarlemmerhoutkwartier: 1 
Zijlwegkwartier: 1 
Amsterdamsewijk: 2 
Slachthuiswijk: 1 
Parkwijk: 5 
Transvaalwijk: 2 
Indischewijk: 3 
Te Zaanenkwartier: 1 
Delftwijk:2 
Vondelkwartier:1 
Europawijk: 1 
Molenwijk: 3 
Meerwijk: 1 

Vraaggezinnen in contact 
gekomen via 

Via Aantal 

Andere ouder  

Hulpverlener 18 
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Facebook/Insta 3 

School/kinderopvang  

Huisarts  

Overig 7 

Lokale verwijzers met aantallen 
 

CJG 5 aanmeldingen (o.a. door Fenny Verburgh) 
DOCK (Tewetha) 
Family Support (Robin van der Reep) 
Home-Start 2 aanmeldingen (Monique Abma, Elize) 
Wijkteam 2 aanmeldingen 
Opvoedpoli 1 aanmelding 
Jeugdhulp Kenter/ Spirit  2 aanmeldingen 
ZIJN 1 aanmelding (Deborah Jacobs) 
Jeugd en gezin beschermers 2 aanmeldingen 
SIG 1 aanmelding 

Kenmerken steungezinnen 
 

Gezinssamenstelling  Aantal 

Eenoudergezinnen 11 

Twee oudergezinnen 33 

Nationaliteit Nederlands 

Kinderen Aantal 

Gezinnen met uitwonende kinderen  4 

Gezinnen met thuiswonende kinderen 40 

Gezinnen zonder kinderen - 

 
Bekendmaken Buurtgezinnen in de gemeente  

Presentaties voor andere organisaties Home-start, Vitalis Maatjes, CJG, SWT, STG 
vrijwilligershulp, de Stampertjes, Tandem 
Mantelzorgondersteuning, SIG 
gezinsondersteuners, Stichting Down syndroom. 
 

Overige PR-activiteiten Aanwezig bij Geluksroute Haarlem. 
Acties via Facebook en Instagram o.a. 
kleurplatenwedstrijd. 
Verloting Efteling kortingskaarten en gratis entree 
Artis. 
Haerlems bodem artikel 
Paastasjes en Zomerpakketten actie met stichting 
Present. 
LinkedIn bijdrage. 
 

Aantal volgers Facebook / Instagram Facebook 372 
Instagram 593 volgers 

Aandacht in de pers Haerlems bodem 
Haarlem 105 interview 

Samenwerking met hulpverlening en andere 
verwijzers 

Over en weer doorverwijzing Home-start en CJG. 
Contact met Family Support, Kenter, Spirit, 
Opvoedpoli, ZIJN, SIG, SWT 
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Versterken gemeenschapskracht in de gemeente  
Activiteiten ter bevordering van sociale cohesie 

In de buurt worden zoekprofielen gedeeld onder meer in buurt App groepen en Nextdoor. 
Als er een vraag is voor een bepaalde regio of buurt dan wordt deze plaatselijk bekend gemaakt. 
 
Aan particulieren en bedrijven wordt gevraagd om deel te nemen aan bijvoorbeeld inzameling voor de 
zomer/kerstpakketten. 
 
Er worden veel spullen aangeboden voor gezinnen, indien mogelijk worden deze naar de vraaggezinnen 
gebracht door de donateurs. 
 

Bijdrage aan armoedebestrijding 

*een deel van deze activiteiten worden niet meegenomen in de uren voor Buurtgezinnen, het is een deel 
eigen tijd van de coördinator. 
 
De paastasjes en zomer/kerst-pakketten bevatten naast cadeautjes voor de kinderen ook een aantal 
levensmiddelen.  
Bij de intake wordt gevraagd of men financieel rond komt, we kunnen adviseren om bijvoorbeeld naar de 
voedselbank of gratis speelgoeduitgifte te gaan.  
Daarnaast speelt de coördinator een bemiddelingsrol in het doorgeven van kleding en speelgoed indien 
gewenst. Inmiddels wordt er dusdanig veel aangeboden dat er alleen op verzoek nog spullen gebracht 
worden en niet worden opgeslagen. 
Er zijn donateurs die niet direct als steungezin willen optreden maar wel willen doneren, dit in de vorm 
van verjaardagscadeau en/of uitje. Er zijn voor 12 gezinnen uitjes geregeld, naar pretpark of dierentuin. 
Vanuit het jeugdfonds cultuur zijn er vrijkaarten gegeven aan 2 gezinnen uit Haarlem voor de voorstelling 
Kenau. Er zijn contacten met Jeugd en cultuurfonds en Caprera. 

 

Wat is opgevallen in de afgelopen periode 
 
In de Corona tijd liep het aantal aanmeldingen van vraaggezinnen sterk terug. Daar waar gemiddeld 5 
vraaggezinnen (Haarlem en Zandvoort samen) per maand zich aanmeldden was dit er in de maanden 
april en mei slechts 1. Een verklaring kan zijn dat doorverwijzers anders dan gebruikelijk met de 
vraaggezinnen in contact waren. Toen de versoepelingen verder werden uitgebreid in juni was er een 
duidelijke toename, namelijk 7 nieuwe vraaggezinnen in Haarlem en 3 nieuwe aanmeldingen in 
Zandvoort. 
 
Na de zomervakantie is er veel vraag geweest naar een steungezin, ook steungezinnen meldden zich.  
Wel is het een aantal keer voorgekomen dat een steungezin zich toch weer terugtrok na de aanmelding 
of er toch nog over na willen denken. Dat maakt dat er flink wat steungezinnen ‘on hold’ staan. 
 
Er zijn ook wat ingewikkelde vragen bij gekomen. Zo is er een moeder opgenomen op de GGZ 
crisisafdeling en een andere moeder gaat in intensieve therapie. Ook zijn er twee vragen gekomen van 
gezinnen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking en er extra aandacht en verzorging nodig is 
van het kind. Dit vraagt om een steungezin met zorgachtergrond of ervaring/kennis. 
 
Het laatste kwartaal van 2020 hebben er ook koppelingen kunnen plaats vinden. Met inachtneming van 
de RIVM maatregelen hebben we kunnen afspreken. 
 

 

  



© Buurtgezinnen | Eindrapportage | 2020       4 

Aandachtspunten voor de komende periode 
Contacten met scholen verdienen nog extra aandacht, er is een verzoek uitgegaan om een bericht te 
plaatsen in een nieuwsbrief van school. Nu ouders niet de scholen/kinderopvang in mogen is er minder 
PR mogelijkheid ter plekke. 
Ook zal er nogmaals een verzoek gedaan worden voor een persbericht in de Haarlemse krant, dit heeft 
tot nu toe geen reactie opgeleverd.  

 

Voorbeelden:  
Gezin 1: een alleenstaande moeder had een vraag uitstaan voor eens in het weekend een fijne plek voor 
haar zoontje. Deze vraag is omgezet naar een structurele vraag naar een steungezin op de vrijdag, de dag 
waarop zij therapie gaat volgen. Er is een steungezin gevonden die dit mannetje nu ieder vrijdag van de 
naschoolse opvang ophaalt, bij hun mag eten en slapen en de volgende dag komt zijn moeder hem 
ophalen. Dit maakt dat de moeder meer ruimte voelt na een intensieve therapiedag, het jongetje goed 
opgevangen wordt bij het steungezin en er de volgende dag het contact tussen moeder en kind prettig 
verloopt. Het steungezin heeft ook een signalerende functie. Dit werd duidelijk in de tussenevaluatie 
waar ook de jeugdgezinsbeschermer bij aanwezig was. 
https://www.buurtgezinnen.nl/helpen-jullie-dit-5-jarige-mannetje/ 
 

Gezin 2: een moeder met 2 puber jongens is afhankelijk van (ex)schoonouders om de kinderen op te 
vangen. De jongens geven aan liever niet naar de grootouders te moeten. Zij willen gaan omdat het leuk 
kan zijn, niet uit nood. Inmiddels is er een koppeling met een steungezin uit Hillegom. Dit steungezin 
heeft zelf 3 kinderen waarvan de oudste dezelfde leeftijd is als de jongste jongen van dit vraaggezin. Eens 
is de week is deze jongen welkom bij dit steungezin. De oudste jongen gaat af en toe ook mee, zo zijn zij 
gaan bowlen en steengrillen om de zomervakantie in te luiden. De jeugdhulpverlener van het vraaggezin 
geeft aan dat er veel plezier wordt ervaren door de jongens in contact met het steungezin en moeder 
voelt wat meer ruimte. 
https://www.buurtgezinnen.nl/plek-waar-2-jongens-uit-haarlem-lekker-kunnen-ravotten/ 
 

Gezin 3: een moeder en haar partner voeden samen haar dochter op van 7 jaar. Beide opvoeders ervaren 
veel psychische klachten en ervaren dat zij tekort schieten in het opvoeden van dit meisje. Er is veel 
hulpverlening betrokken bij dit gezin, met name voor ouders. Buurtgezinnen heeft een steunmoeder 
gevonden met een zorg achtergrond die goed weet haar betrokkenheid af te bakenen en er vooral te zijn 
voor dit  meisje. Ze heeft een goede signalerende functie die zij bespreekt met de coördinator van 
Buurtgezinnen. Indien gewenst kan de coördinator aansluiten bij een MDO met hulpverlening. 
https://www.buurtgezinnen.nl/liefdevol-gezin-voor-een-creatief-meisje-van-7-jaar-gezocht/ 
 

Gezin 4: ouders hebben veel hulpverlening over de vloer, zij hebben het advies gekregen om in contact 
te komen met Buurtgezinnen. De ouders dachten dat dit een verplichting zou zijn vanuit hulpverlening, 
dat is bij Buurtgezinnen niet het geval. Na aan intake bleek hier meer aan de hand dan een standaard 
steungezin zou kunnen bieden. Er is een steungezin nodig met een zorgachtergrond of ervaring. Het 
vraaggezin weet dat dit even zou kunnen duren voordat er een steungezin gevonden is omdat hier iets 
extra’s nodig is, zowel in de begeleiding als de verzorging van deze jongen. 
https://www.buurtgezinnen.nl/waar-mag-deze-jongen-spelen/ 
 

Gezin 5: een moeder met een licht verstandelijke beperking hoopt op een fijne plek voor haar zoontje. Ze 
ervaart ook wantrouwen en voorzichtigheid wat maakt dat er meer inspanningen vanuit Buurtgezinnen 
nodig zijn om met haar in gesprek te komen. Blijven aanbieden en op niveau (niet over-/ ondervragen) in 
gesprek blijven is belangrijk, dit vraagt iets meer begeleidingstijd en goede monitoring. Er is vertrouwen 
nodig voor deze moeder om de vraag te durven stellen. Er zullen meerdere gesprekken volgen alvorens 
het zoekprofiel kan worden geplaatst. 
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Gezin 6: een alleenstaande moeder krijgt gezinsondersteuning in de opvoeding van haar dochter van 7 
jaar. Haar sociale netwerk is klein en ze hoopt dat haar dochter soms ook bij een ander gezin terecht kan. 
Dit helpt haar om tijd voor zichzelf te nemen en het helpt haar dochter om te ervaren hoe het leven is in 
een ander gezin. Door het voorbeeld te volgen bij het steungezin is de wens van moeder dat er thuis ook 
meer structuur gevonden wordt. 
https://www.buurtgezinnen.nl/waar-mag-deze-supergirl-logeren/ 
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