
  

Geachte commissie leden, 

 

Stelt u zich voor, u bent vader of moeder van drie kleine kinderen, de jongste huilt veel, de oudste is 

heel druk. Uw ouders wonen niet in de buurt, uw netwerk wordt steeds kleiner, vrienden en 

vriendinnen hebben het druk, net als u. Het is u tot nu toe gelukt alle ballen in de lucht te houden en 

ook nog een beetje leuke ouder zijn, maar sinds de komst van de derde raakt u behoorlijk uitgeput. 

Wat is het zwaar die goede moeder of vader te zijn die u eigenlijk wilt zijn….. 

 

Home-Start van Humanitas ondersteunt gezinnen waar sprake is van problemen, bijvoorbeeld bij het 

opvoeden, geldzorgen of relationeel.  Een getrainde vrijwilliger komt een paar uur per week bij het 

gezin en biedt de ondersteuning waardoor het gezin weer in haar kracht komt. Dit voorkomt zwaardere 

problematiek. Hierdoor doen uiteindelijk minder ouders een beroep op veel duurdere professionele 

hulpverlening en hebben kinderen een stabielere thuissituatie. 

 

Home-Start doet dit nu 16 jaar in Haarlem, heeft in die periode 600 gezinnen ondersteund en daarmee 

kregen zeker 1500 kinderen een beter start. Home-Start is een bewezen effectief, internationaal 

programma, het wordt in Nederland in 161 gemeentes aangeboden. 

 

In Haarlem heeft Humanitas voor de financiering van  Home-Start de afgelopen 5 jaar een gedeeltelijk 

structurele financiering gekregen van 80.000 euro, het ander gedeelte, namelijk 110.000 werd bij 

elkaar gesprokkeld uit potjes. In de begroting lijkt het alsof Humanitas meer vraagt dan in andere 

jaren. Dit is dus niet zo.  Er is jaarlijks 190.000 euro toegekend. Hiervan zijn drie coördinatoren 

parttime in dienst. Zij zorgen ervoor dat er ieder jaar zeker  60 vrijwilligers getraind en met begeleiding 

aan het werk kunnen. Dit betekent meer dan 7000 uur gezinsondersteuning per jaar. 

 

De huidige wijze van financiering is kwetsbaar en niet wenselijk. Dat blijkt uit het feit dat er voor 2020 

opeens niet voldoende geld bij elkaar geraapt lijkt te kunnen worden om de drie coördinatoren in 

dienst te kunnen houden. Dit zou betekenen dat een zeer goed lopend programma getackeld wordt, 

en verwijzers als JGZ, sociaal wijkteams en CJG  komend jaar niet kunnen doorverwijzen. Dit zal een 

trieste zaak zijn voor kwetsbare gezinnen die dan geen gebruik kunnen maken van deze 

laagdrempelige, preventieve voorziening.  

 

Wij vragen u er voor te zorgen dat in 2020 de huidige financiering gehandhaafd blijft en er vanaf 2021 

een structurele vorm komt zodat we kunnen blijven doen wat we doen en ervaren Haarlemse ouders, 

als vrijwilliger bij Home-Start, hun gedreven betrokkenheid kunnen blijven geven aan ouders die met 

wat steun alle ballen weer zelf in de lucht kunnen houden. 

 

Coördinatoren Home-Start Haarlem 

 

Stéphanie Elte 06-35130429, Monique Abma 06-53614050 en Elize Maris 06-10689933 

Algemeen emailadres: home-start.haarlem@humanitas.nl 

 

Home-Start is een programma dat - door de inzet van ervaren en getrainde vrijwilligers -  ondersteuning, praktische hulp en een luisterend 

oor biedt aan ouders. Home-Start wordt in meer dan 150 gemeenten aangeboden. Meer informatie  www.home-start.nl of  facebook   

                          Kamer van Koophandel  4053 0895 
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