Home-Start+ Match Rivierenland

2015

Inleiding

Home-Start, Doorstart en Match, zijn programma's waarbij getrainde en begeleide vrijwilligers, een
tijdelijk steuntje in de rug bieden bij opvoeden en opgroeien. Gezinnen en jongeren geven zelf aan, op
welk gebied zij steun wensen: hun vraag staat centraal. De vrijwilliger bezoekt wekelijks het gezin / de
jongere. Uiteindelijk maakt de vrijwilliger zichzelf overbodig, dmv het vergroten van het zelfvertrouwen
en het aanspreken of versterken van het sociaal netwerk.
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01. H60DWFK in uw gemeente(n)

Eind 2010 is Humanitas begonnen met Home-Start in
Tiel en Geldermalsen. In 5 jaar is dit uitgegroeid naar
een regio-Rivierenland-breed aanbod waarbij de meeste
gemeenten hun inwoners Home-Start kunnen bieden.
Uitbreiding bleek dringend gewenst. Vooral na de
transitie jeugdzorg, past dit antwoord goed op de
toenemende vraag naar deze kwaliteit van vrijwillige
inzet: Preventieve ondersteuning op basis van
gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid, aan gezinnen en
jongeren, die door een ervaringsdeskundige hun eigen
kracht hervinden.NB Match en Doorstart zijn echter pas
in 3 gemeenten beschikbaar.
In 2015 zijn in totaal 93 gezinnen, met 240
kinderen en 14 jongeren ondersteund. NJI rapporteerde
reeds in 2013 onderzoek waaruit bleek dat toename
van ouderlijk welzijn en ouderlijk functioneren als
gevolg van Home-Start, kinderen ook op langere
termijn ten goede komt.

Toelichting op de resultaten 2015
Sinds de transitie van de jeugdzorg, wordt er via de sociale
wijkteams steeds vaker een beroep op Vrijwillige Inzet
van Humanitas gedaan. De laagdrempelige ondersteuning
ter preventie van zwaardere problemen, blijkt goed aan te
sluiten bij de gewenste ontwikkeling. Bij 3 gemeenten is
het aanbod nu nog niet zo breed ingekocht, dat jongeren
(Match) of ouders met schoolgaande kinderen (Doorstart)
een maatje mag worden geboden.

02. Resultaten 2015
Resultaten
2011 2012 2013 2014 2015
Resultaat afspraak

20

26

32

54

58

Doorlopende gezinnen van
vorig jaar

0

10

18

26

41

Nieuw aangemelde
gezinnen

21

28

33

49

52

Gezinnen
met HS ondersteuning

15

31

50

67

93

5

13

26

27

50

10
5

18
9

26
9

41
8

45
12

Aantal afgesloten gezinnen
Gemiddelde duur van
ondersteuning per maand
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Hoe komen ouders HQMRQJHUHQELM+60DWFK"
Hoewel steeds meer gezinnen en jongeren Humanitas zelf
weten te vinden, komt het merendeel van de koppelingen
tot stand via een verwijzer, die de behoefte signaleert en
attendeert op HS+ Match: 10 jongeren via verwijzer;3 via
bekenden;1 op eigen initiatief. Voor gezinnen zie tabel:
Verwijzing naar HS0DWFK
Aantal gezinnen
Verwijzer
Familie / buren / kennissen
Website
Eigen initiatief

74
6
3
13
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03. GezinnenHQMRQJHUHQ

Gegevens kinderen

Achtergrondinformatie gezinnenMRQJHUHQ
Steeds vaker doen ouders een beroep op HomeStart/Doorstart en ook jongeren melden zich vaker aan
bij Match. Verwijzers zien de meerwaarde van
vroegtijdig een steuntje bieden, opdat zwaarder
problemen worden voorkomen. De inzet van een
vrijwilliger die zelf weet hoe lastig of zwaar het soms
kan zijn, vormt een lage drempel, om steun te vragen
wanneer het even niet lekker loopt. In meer dan 1/3
van de gezinnen staat een ouder er alleen voor. Juist
dan is het heilzaam als iemand meeleeft en helpt
verbinding met anderen leggen, opdat men weer zelf
verder kan. Match jongeren hebben uiteenlopende
ondersteuningsvragen. 3 jongeren hebben een
diploma mbv de steun van hun matchmaatje weten te
halen. Andere vragen betroffen: steun na echtscheiding
(4); hervinden van zelfvertrouwen bv na pestervaringen
(4). Overige 3 jongeren werden aan een maatje
gekoppeld tbv steun en aandacht die een ouder door
omstandigheden niet kon bieden.

Aantal kinderen
in gezin

Aantal
gezinnen

Geslacht

Aantal kinderen

1

14

Jongen

114

2

36

Meisje

120

3

28

Ongeboren

6

4

10

5 en meer

5

Leeftijdsopbouw kinderen

Waar wonen de Home-Start gezinnen

Hoogst genoten opleiding ouder

Samenstelling gezinnen
Totaal aantal kinderen van alle gezinnen

240

Gemiddeld aantal kinderen per gezin

2,6

Gemiddelde leeftijd vraagouder

33,8

Gegevens ouders
Burgerlijke staat

Aantal ouders

Ongehuwd/alleenstaand

16

Gehuwd

44

Verweduwd

1

Gescheiden

16

Samenwonend

15

Niet ingevuld
Geslacht
Man
Vrouw
Werksituatie vraagouder

1
Aantal ouders

Toename van zelfvertrouwen, door te letten op wat er
wél goed gaat; meekijken bij twijfels als er iets met
een kind aan de hand is; de batterij helpen opgeladen,
opdat grenzen beter bewaakt worden; zijn
versterkende factoren voor een positiever
opvoedklimaat.
Jongeren hebben veel baat bij (h)erkenning van
moeilijkheden die bij opgroeien horen; klankbord van
een buitenstaander en support stimuleren een
positiever zelfbeeld. Draagkracht wordt vergroot.
Aantal risicofactoren / aantal gezinnen

6
87
Aantal ouders

Betaald werk

24

Geen betaald werk

58

Vrijwilligerswerk

11

Werkzoekend

13

Reïntegratie

2

Volgt opleiding

6
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Risico en beschermende factoren
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Vraag & behoefte van de oudersHQMRQJHUHQ

Ondersteuningsvragen

Ouders en jongeren geven zelf aan waar zij behoefte
aan hebben: hun vraag staat centraal. Van de
verschillende soorten ondersteuningsvragen komt een
luisterend oor het meest voor. Na een periode van een
begripvol en ervaringsdeskundig oor, ontstaat besef dat
het niet aan jou ligt: dat moeilijkheden "erbij horen".
Zowel bij een gezin met opgroeiende kinderen, als bij
het volwassen worden in al dan niet in moeilijke
omstandigheden.
Die ervaring vergroot het zelfvertrouwen en de
vaardigheid om met derden contact te leggen. Soms
leidt dit zelfs tot het durven inschakelen van andere
hulp. Maar vaker resulteert het in een beter sociaal
netwerk, waarmee in de toekomst zaken goed het
hoofd geboden kunnen worden.

Afsluiting, evaluatie en mate van tevredenheid

Afsluiting
Reden van afsluiting wanneer het
programma volledig is afgerond
Ik voel me weer sterk genoeg om de situatie / problemen
aan te kunnen

Aantal
34

Ik ga naar een andere hulp / dienstverlenende instantie

4

Afronding vanwege doorverwijzing hulpverlening

1

Reden van afsluiting wanneer het
programma niet volledig is afgerond
Het programma is niet zoals ik verwacht had
Geen afsluiting / geen contact meer
Anders

Aantal

Doordat Home-Start en Match vraaggericht werkt, bepalen
ouders zelf wanneer zij willen afbouwen en afsluiten. De
wijze waarop dit gebeurt is per ouder of gezin verschillend
en vindt plaats in overleg met de vrijwilliger en
coördinator. Meeste ouders ronden het Home-Start
programma volledig af. Een enkele keer is overmacht zoals
een verhuizing of tijdgebrek bij een nieuwe baan waardoor
het voortijdig stopt.
Match werkt evenens vraaggericht en loopt soms door naar
een nieuw schooljaar, juist ter overbrugging.

0
0
15

Evaluatie en tevredenheid
Evaluatie en tevredenheid
Mijn contact met de vrijwilliger was goed.

%

Helemaal mee eens

83,3

Mee eens

16,7

Niet mee eens

0,0

Helemaal niet mee eens

0,0

Informatie niet beschikbaar

0,0

Mijn contact met de coördinator was goed.

%

Helemaal mee eens

79,2

Mee eens

20,8

Niet mee eens

0,0

Helemaal niet mee eens

0,0

Informatie niet beschikbaar

0,0

Home-Start is meerdere malen wetenschappelijk
onderzocht. Daaruit bleek dat Home-Start op verschillende
gebieden succesvol is. Home-Start is daarom opgenomen
in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het
Nederlands Jeugd Instituut en hoort bij de 18 meest
effectieve programma's in de jeugdgezondheidszorg. De
methodiek kreeg het label "Best Practise" van het
European Platform for Investing in Children.
Match werkt volgens vergelijkbare methodiek en maakt
een groot verschil voor de toekomst van jongeren die er
zonder maatje,beslist anders voor hadden gestaan.

Doelrealisatie van Home-Start+ Match
De vrijwilliger heeft mij ondersteund in
mijn vraag / behoefte.

%

Helemaal mee eens

83,3

Mee eens

16,7

Niet mee eens

0,0

Helemaal niet mee eens

0,0

Informatie niet beschikbaar

0,0
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Het kennismakingsgesprek tussen coördinator en
aanvrager is mede bedoeld om concrete wensen en doelen
van het gezin/de jongere vast te stellen. Bijv. weer
genieten van het ouderschap; meer contacten buitenshuis;
weer energie/moed om dingen te ondernemen; goed
dagritme + tegen meer taken opgewassen. Vraaggericht
betekent ook hier: aansluiten bij de wensen en
mogelijkheden van de deelnemer.
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04. De vrijwilligers van Home-Start
Werving en inzet van vrijwilligers

Opleiding

2011 2012 2013 2014 2015
Nieuw aangemelde vrijwilligers

14

21

29

28

36

Totaal aantal inzetbare vrijwilligers

21

32

42

61

76

4

12

9

8

1

Aantal afgesloten vrijwilligers

Achtergrond en training vrijwilligers
Alle vrijwilligers gaan degelijk voorbereid op hun taak
en rol aan de slag: Het "op de handen zitten" teneinde
de regie bij de ouders of jongere zelf te laten, gaat niet
vanzelf. Zeker in tijden van wegbezuinigde zorg, is het
belangrijk te voorkomen dat een vrijwilliger een andere
rol krijgt dan verantwoord is. In 2015 zijn 26 nieuwe
vrijwilligers opgeleid. Naast die trainingen, waren er 16
terugkombijeenkomsten. Voor de borging van de
kwaliteit krijgen alle vrijwilligers individuele coaching
plus terugkombijeenkomsten, waarin de ene keer
intervisie plaatsvindt en de andere keer een thema
wordt uitgediept. Ook in 2015 werden die
bijeenkomsten goed bezocht.Thema's waren afscheid;
sociale netwerk vergroten; OMdenkmethode. De voor
de intervisie gebruikte "succesmethode" past goed bij
Home-Start en Match: kijken naar wat er wél goed gaat
en aandacht voor het "half-vólle glas",vergroot het
zelfvertrouwen.

Leeftijd
Leeftijd

Aantal vrijwilligers

10-19

1

20-29

2

30-39

8

40-49

23

50-59

28

60-69

13

70-79

1

05. Conclusie en aandachtspunten
Conclusies

In de regio Rivierenland is Home-Start beschikbaar voor
inwoners van Maasdriel en Zaltbommel (sinds 2004);
Geldermalsen en Tiel (sinds 2010); Buren en Lingewaal
(sinds 2013); Culemborg en Nederbetuwe (2015).
Steeds meer verwijzers én gezinnen doen een beroep
op Home-Start. Er is vanuit Humanitas nauwe
samenwerking met de sociale wijkteams. Het
toenemende belang van preventie wordt duidelijk
erkend in Home-Start en Match: de inzet van
geschoolde en begeleide vrijwilligers sluit hier goed bij
aan. Het mes snijdt ook aan de andere kant: de
ontwikkeling bij vrijwilligers leidt steeds vaker naar
betaald werk.

Aandachtspunten
In 2015 groeide de vraag naar vrijwillige inzet, mede
door de intensieve samenwerking met de
wijkteams. Het toenemende aantal aanmeldingen boven
de begrote coördinatie-uren werd mn in Tiel dusdanig
dat er een wachtlijst ontstond voor gezinnen.
Bovendien namen ook de aanvragen toe voor
jongerenmaatjes uit gemeenten die nog geen Match
hebben. Hiervoor zou regiobreed aanbod echt uitkomst
bieden: effeciëntere regiobrede aanpak!
Waarmee elke gezin/ elke jongere in Rivierenland, die
een steuntje in de rug verdient, snel en afdoende kan
worden begeleid naar optimale zelfredzaamheid.
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Home-Start Rivierenland wordt uitgevoerd
door VERENIGING HUMANITAS
Coördinator(en):
Mirjam Bakker
Sonja van Herk
Gina van Buuren
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