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In het Transformatieplan Zorg voor Jeugd Zuid-Kennemerland 2018-2021 is een
onderdeel opgenomen “Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien”.
Stichting Buurtgezinnen is gestart in 2020 en maakt deel uit van deze aanpak.
Buurtgezinnen is gericht op het ondersteunen en ontlasten van kwetsbare
gezinnen met behulp van steungezinnen uit de buurt. In 2020 is het streefaantal
van 10 koppelingen tussen vraag- en steungezinnen behaald.
Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
Samenleving.
N.v.t.
1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,

Inleiding
Een belangrijk element in de Jeugdhulp is de wens dat kinderen thuis of ‘zo thuis als mogelijk’
kunnen opgroeien. Een uithuisplaatsing heeft grote impact en is nooit eerste keus. Bijna altijd is het
ook een symptoom van eerder ervaren onmacht om passende hulp te realiseren en het resultaat van
een traject met veel schakels. Kinderen zelf geven bijna onveranderlijk aan dat ze het liefst ‘zo
normaal mogelijk’ willen opgroeien, met een vaste opvoeder die om hem geeft.
Start
Preventie en vroeginterventie zijn belangrijk. De Proeftuin Stichting Buurtgezinnen Haarlem draagt
hier sinds begin 2020 aan bij. Deze proeftuin duurt twee jaar en in deze periode moet duidelijk
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worden of Buurtgezinnen van toegevoegde waarde is voor de gemeente en krijgen we zicht op de
grootte van de vraag naar deze vorm van hulp.
De missie van Stichting Buurtgezinnen luidt als volgt:
Bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en
voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Dit proberen we te bereiken door ouders
te ontlasten, kinderen extra aandacht en liefde te geven en het netwerk van het gezin uit te
breiden.
Werkwijze
Buurtgezinnen is gericht op het ondersteunen van kwetsbare gezinnen met behulp van
steungezinnen uit de buurt. Mochten de problemen in een gezin opstapelen en er onvoldoende tijd
en aandacht aan de kinderen besteed worden, kan het gezin met behulp van Buurtgezinnen ontlast
worden. Dit doen zij door in gesprek te gaan met het vraaggezin om de ondersteuningsbehoefte
helder te krijgen. Vanuit daar gaat de coördinator samen met het vraaggezin op zoek naar een
geschikt steungezin. Een steungezin is een gezin met ervaren ouders die graag gezinnen uit de buurt
helpt. Indien er een match is wordt een contract opgesteld met afspraken en de huisregels en start
de proefperiode. Als de proefperiode positief is verlopen worden er definitieve afspraken gemaakt
en vindt er na een half jaar een evaluatie plaats.
Vraag- en steungezin gaan een duurzame verbintenis met elkaar aan, zo lang als dat wenselijk is. De
ondersteuning van het steungezin is afgestemd op de behoefte van het vraaggezin en kan bestaan uit
opvang van een kind voor een vaste middag in de week, regelmatig logeren, meegaan naar
voetballen en ouderavonden etc. De aard en mate van ondersteuning kan veranderen in de loop van
de tijd, dit is mede afhankelijk van de toenemende eigen kracht van het vraaggezin.
De kracht van Buurtgezinnen is dat de samenwerking van beide kanten vrijwillig en gelijkwaardig is.
Om deze gelijkwaardigheid te ondersteunen stimuleert Buurtgezinnen vraaggezinnen om ook iets
terug te doen; iets dat past bij hun talenten. Daarnaast bouwen zij op deze manier ook aan
gemeenschapskracht.
Deze nota informeert u over de resultaten van Stichting Buurtgezinnen Haarlem. Voor de volledige
eindrapportage 2020 verwijzen wij u graag naar de bijlage.
2. Kernboodschap
De inzet van Buurtgezinnen Haarlem draagt bij aan het “Meer kinderen zo thuis mogelijk laten
opgroeien” zoals opgenomen in het Transformatieplan Zorg voor Jeugd Zuid-Kennemerland 2018 tot
en met 2021.

Kenmerk: 2021/167473

2/3

Resultaten
Het streefaantal steun- en vraaggezin is in 2020 behaald, namelijk 10 koppelingen tussen vraag- en
steungezinnen. Het afgelopen jaar hebben 28 vraaggezinnen zich aangemeld, tegenover 44
aanmeldingen vanuit steungezinnen. De vraaggezinnen komen verspreid uit de wijken, waarbij het
grootste aantal aanmeldingen vanuit de Parkwijk en het Houtvaartkwartier. Door de coronacrisis is
het aantal aanmeldingen van vraaggezinnen in de loop van 2020 teruggelopen.
Naast het koppelen van gezinnen is Buurtgezinnen ook gericht op activiteiten ter bevordering van
sociale cohesie en leveren zij een kleine bijdrage aan armoedebestrijding. Bij het intakegesprek
wordt de financiële situatie van het gezin besproken en hebben zij ook een doorverwijzingsrol.
3. Consequenties
Buurtgezinnen levert een bijdrage aan het langduriger thuis kunnen wonen van kinderen. Aan het
einde van de proeftuin periode wordt er onder andere gekeken naar de huidige situatie van de
vraaggezinnen en in hoeverre met behulp van de inzet van Buurtgezinnen uithuisplaatsing is
voorkomen.
4. Vervolg
Ook dit jaar blijft Buurtgezinnen zich inzetten voor de gezinnen in Haarlem. De 10 gemaakte
koppelingen worden onderhouden en het streefaantal voor 2021 is 12 nieuwe koppelingen.
Daarnaast gaat Buurtgezinnen Haarlem investeren in zichtbaarheid. Dit wordt onder meer gedaan
door intensiever het contact op te zoeken met de scholen en in te zetten op lokale PR.
5. Financiën
De inzet van Buurtgezinnen wordt betaald uit de transformatiemiddelen. Om de ontwikkeling van
het inhoudelijke veranderproces van o.a. de Jeugdhulp te stimuleren is het landelijke
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd opgesteld. Vanuit het actieprogramma zijn er verschillende
actielijnen omschreven om bij te dragen aan een betere jeugdhulp en jeugdreclassering voor
kinderen, jongeren en gezinnen. Om deze actielijnen een impuls te geven zijn er voor de
jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland transformatiemiddelen beschikbaar voor de jaren 2019-2021.
Het contract met Buurtgezinnen Haarlem loopt tot januari 2022.
Halverwege 2021 vindt er een evaluatie plaats waarin wordt geëvalueerd in hoeverre Buurtgezinnen
in de gemeente Haarlem een succes was en wat de omvang is van de vraag naar deze vorm van hulp.
Op basis van deze informatie vindt de besluitvorming plaats voor het al dan niet continueren van de
samenwerking vanaf 2022.
6. Bijlage
Bijlage 1. Stichting Buurtgezinnen Haarlem - Eindrapportage 2020
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