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Beschrijving van je interventie 
Gebruik de handleiding die bij dit werkblad hoort. 

 
 

Titel interventie 
Werkblad interventiebeschrijving 
Gebruik de handleiding die bij dit werkblad hoort. 

 

Het werkblad (versie mei 2015) dat gebruikt is voor het maken van deze interventiebeschrijving, is een 

gezamenlijk werkblad van de volgende organisaties: 

 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-04/Handleiding-werkblad.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/docs/Handleiding-bij-werkblad-beschrijving-interventie-mei-2015.pdf
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Samenvatting 
 

Korte samenvatting van de interventie  

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de 
ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. 
Gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing.  
Samen Oplopen doet het anders. Wij laten een gezinsvrijwilliger sámen oplopen met deze gezinnen, 
onder begeleiding van een professionele hulpverlener, en ondersteunen ze in de volle breedte van 
het leven. De vrijwilligers denken en doen mee met urgente en met algemene, praktische zaken, ook 
buiten kantooruren. Ze steunen het gezin zodat het met eigen regie op de been kan blijven. Mocht 
het nodig zijn, dan kan de professionele coördinator extra ondersteuning geven of nauw 
samenwerken met hulpverleningsinstanties.  
Samen oplopen is informele hulp zo lang het kan en formele hulp als dat nodig is. Generalistisch en 
integraal door een combinatie van vrijwilliger en professional, waardoor stress vermindert, het gezin 
beter gaat draaien en kinderen beter opgroeien. 
 

Doelgroep  

De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen tussen de 0 en 23 jaar oud, die veel problemen 

ervaren. Deze problemen werken belemmerend op een gezonde ontwikkeling van de kinderen in het 

gezin. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met een schraal sociaal netwerk, die op of onder de 

armoedegrens leven, geïsoleerd zijn of geen familie of vrienden in Nederland hebben, zoals 

vluchtelinggezinnen met een status.  
 

Doel  

Het hoofddoel van Samen Oplopen is het verbeteren van het gezinsklimaat, door verbetering van 
psychisch welzijn, participatie en zelfredzaamheid van gezinsleden, ten opzichte van de situatie 
voorafgaand aan de ondersteuning. 
 
Wanneer het hoofddoel wordt behaald, is de impact op de langere termijn dat de gezonde 
ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd, op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.  
De gezonde ontwikkeling van kinderen is de uiteindelijke missie van Samen Oplopen.   

 

Aanpak  

Samen oplopen maakt koppelingen van een goede vrijwilliger aan een gezin, die met allerlei 

alledaagse en urgente zaken mee denkt en doet vanuit de behoefte van het gezin, onder begeleiding 

van een bekwame professional, die aanvullend hulp kan bieden. De vrijwilligers worden getraind en 

op maat begeleid. 
 

Materiaal  

• Handboek voor de projectleider en coördinator Samen Oplopen, er zijn voor gezinnen 

• Vrijwilligersmap, gedragscode en omgangsregels 

• Intake- en evaluatieformulieren (0-, 1-, 2 meting) 
 

Onderzoek  

In twee evaluatieonderzoeken laat de Hogeschool Utrecht zien (2013; 2018) dat deelnemende 

gezinnen en vrijwilligers een hoge waardering geven aan Samen Oplopen. Zowel de gezinnen als de 
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vrijwilligers geven aan dat de interventie een grote meerwaarde heeft, omdat de stress in de 

gezinnen gedurende de ondersteuning vermindert en de gezinnen na afronding van de 

ondersteuning zelfredzamer zijn.  

Op basis van de 0-, 1- en 2-metingen maakt Samen Oplopen jaarlijks een impactevaluatie. Gezinnen 

geven hierin aan dat zij op alle gescoorde levensgebieden zijn vooruitgegaan. Daarnaast is er in het 

najaar van 2021 een procesevaluatie gedaan bij de uitvoerders (coördinatoren en vrijwilligers). De 

uitvoerders benoemen de toegevoegde waarde van de combinatie van formele en informele zorg. Ze 

benoemen daarnaast ook dat, omdat die combinatie niet gebruikelijk is, de samenwerking tussen 

formele en informele zorg extra aandacht behoeft in de uitvoering van de interventie. 
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1. Uitgebreide beschrijving 
 

1.1 Doelgroep 

Uiteindelijke doelgroep  

De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen tussen de 0 en 23 jaar oud, die veel problemen 
ervaren. Deze problemen werken belemmerend op een gezonde ontwikkeling van de kinderen in het 
gezin. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met een schraal sociaal netwerk, die op of onder de 
armoedegrens leven, geïsoleerd zijn of geen familie of vrienden in Nederland hebben, zoals 
vluchtelinggezinnen met een status.  
 

Intermediaire doelgroep  

n.v.t. 

 

Selectie van doelgroepen  

Bij de selectie van gezinnen, die mogelijk in aanmerking komen voor Samen Oplopen, gelden de 

volgende vijf toelatingscriteria:  

• Het gezin heeft kinderen van 0 tot 23 jaar oud en terugkerende problemen op meerdere 
gebieden in het dagelijks leven. 

• Een professional signaleert problemen in een gezin die iets anders vragen dan wat de 
hulpverlening kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de problemen licht of praktisch van aard zijn of 
de (vrijwillige) hulp moet ook buiten kantooruren plaats kunnen vinden. 

• De ouder(s) geeft/geven aan hulp van een vrijwilliger te willen.  

• De vorm van hulp past niet bij een andere vorm van hulp door vrijwilligers die al in de gemeente 
aanwezig is.  Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat die hulp specifiek gericht is op opvoedhulp, 
taalhulp of financiën, terwijl hulp op alle gebieden nodig is (generalistisch). 

• De ouders lijken leerbaar (doorverwijzer geeft aan dat er geen sprake is van een 
gediagnostiseerde verstandelijke beperking) of dat bestaande hulpverlening betrokken blijft. 

Wanneer de coördinator van Samen Oplopen, na aanmelding van een gezin,  heeft bevonden dat het 
gezin aan bovenstaande criteria voldoet, kan het gezin gekoppeld worden.  

 

Er zijn drie indicaties waarbij afstemming vooraf nodig is met de betrokken partijen:  

• Ouders met een gediagnostiseerde psychiatrische ziekte 

• Ouders met een verslaving  

• Ouders met een gediagnostiseerde verstandelijke beperking. 
 

Voorwaarden bij deze drie indicaties zijn:  

• Bestaande hulpverlening blijft betrokken en/of 

• Er worden afspraken gemaakt tussen betrokken hulpverleners over taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de begeleiding. 

 

Betrokkenheid doelgroep  

Bij de ontwikkeling van Samen Oplopen zijn de ouders op twee manieren betrokken: 
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1. Door een uitgebreid aanmeldingsformulier en scorelijst (0-meting) en evaluatie na een jaar en 
aan het eind van de koppeling (1- en 2-meting) is bekend wat gezinnen heeft geholpen en wat 
niet. Met hun feedback en evaluaties werken ze mee aan continue verbetering van de aanpak. 

2. Ouders die zelf baat hebben gehad bij Samen Oplopen en tijd en mogelijkheden hebben, kunnen 
worden ingezet in andere gezinnen als vrijwilliger. Hun ervaringen zowel als deelnemer als in de 
rol van vrijwilliger zijn een bron voor verbeteringen van de interventie. 

 

1.2 Doel 

 

Hoofddoel  

Het hoofddoel van Samen Oplopen is het verbeteren van het gezinsklimaat, door verbetering van 
psychisch welzijn, participatie en zelfredzaamheid van gezinsleden, ten opzichte van de situatie 
voorafgaand aan de ondersteuning. 
 
Wanneer het hoofddoel wordt behaald, is de impact op de langere termijn dat de gezonde 
ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd, op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.  
De gezonde ontwikkeling van kinderen is de uiteindelijke missie van Samen Oplopen.   
 
 

Subdoelen  

Per subdoel benoemen we de verschillende componenten van dit doel. We maken hierbij 
onderscheid tussen componenten die betrekking hebben op alle gezinnen/koppelingen en tussen 
optionele componenten. De laatste zijn alleen aan de orde wanneer die vraag speelt in het 
betreffende gezin. 
 
1. Het psychisch welbevinden van gezinsleden is verbeterd.  
 
Dit houdt in dat: 

• Ouders steun en een gevoel van gelijkwaardigheid ervaren in het contact met de vrijwilliger. 

• Ouders minder eenzaamheid ervaren door het contact met de vrijwilliger. 

• Ouders problemen kunnen bespreken en behoeften kunnen benoemen. 
Optioneel: 

• Ouders en kinderen zelfvertrouwen en (meer) gevoel van eigenwaarde krijgen.  
 
2. Gezinsleden doen actiever mee in de samenleving (participatie en/of integratie). 
 
Dit houdt in dat: 

• Gezinsleden nieuwe activiteiten ondernemen (of oude activiteiten herpakken). 

• Gezinsleden een gevoel van eigen regie en van ontwikkeling ervaren. 
Optioneel: 

• Gezinsleden nieuwe sociale contacten opdoen. 

• Ouders de Nederlandse cultuur/samenleving beter begrijpen. 
 
3. Zelfredzaamheid van de ouders (en eventueel oudere kinderen) is vergroot. 
 
Dit houdt in dat: 

• Ouders oplossingen vinden voor praktische dingen. 
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• Ouders nieuwe vaardigheden hebben geleerd m.b.t. hoe zij  problemen die in het gezin spelen 
zelf kunnen aanpakken. 

• Ouders geïnspireerd en gemotiveerd zijn om nieuwe vaardigheden toe te passen.  
Optioneel: 

• Ouders de weg naar relevante instanties kennen en zich in staat voelen om zelf gesprekken 
voeren.  

 
 
 

1.3 Aanpak 

 

Opzet van de interventie  

Als de organisatorische en programmatische voorwaarden voor Samen Oplopen in een gemeente zijn 
gerealiseerd (zie paragraaf 2.5), begint de interventie met de aanmelding of verwijzing van een gezin 
en met het werven van vrijwilligers.  

Gezinnen melden zich zelf aan bij Samen Oplopen of zij worden verwezen door het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, door een Sociaal Team, door verloskundigen, door bv Vluchtelingenwerk of door 
scholen.  

 

Kennismakingsfase 

De coördinator voert een intakegesprek met de ouder(s) van een aangemeld gezin. Het 
intakegesprek vindt plaats bij het gezin thuis en duurt meestal anderhalf uur. In het intakegesprek 
bespreken de coördinator en de ouders van het gezin waarom het gezin is aangemeld, welke 
behoeften zij hebben en wat zij zoeken in een vrijwilliger.  

Vrijwilligers worden geworven via social media, artikelen in lokale kranten en vrijwilligerscentrales. 
Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt komt de coördinator bij de vrijwilliger thuis voor een 
intakegesprek, en bespreken zij de leefsituatie, de motivatie en behoeften en kenmerken van de 
vrijwilliger.  

 

De intakegesprekken zijn uitgebreid en van groot belang, want het zorgvuldig maken van een 
passende match (koppeling) is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de interventie. 
Punten waarop de coördinator let bij het matchen zijn onder andere gezamenlijke interesses van 
ouders en vrijwilliger en karaktereigenschappen van ouders en vrijwilliger, maar ook het 
‘onderbuikgevoel’ (‘schat ik in dat ouders en vrijwilliger elkaar goed liggen?’) speelt mee.  

 

Uitvoeringsfase 

Wanneer een koppeling is gemaakt ondersteunt de vrijwilliger het gezin gedurende 1½ tot 2 jaar, 
met een frequentie van gemiddeld eens per week. Het contact is vriendschappelijk en gelijkwaardig, 
en de inhoud van het contact en de activiteiten is afgestemd op de wensen en behoeften van de 
gezinsleden.  

 

Tijdens de duur van de koppeling wordt de koppeling begeleid door de coördinator. De vrijwilliger 
kan contact opnemen om te sparren, wanneer hij/zij advies nodig heeft of wanneer er extra zorg 
nodig is. Aan het begin van een koppeling is het contact tussen vrijwilliger en coördinator frequent 
(kan in sommige gevallen meermaals per week zijn), waarbij de frequentie meestal afneemt 
gedurende de looptijd van een koppeling, met een minimum van eens per vier maanden overleg.  
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Een aandachtspunt tijdens de overleggen is naast de inhoudelijke ondersteuning in het gezin ook het 
bewaken van de grenzen van de vrijwilliger.  

Zo nodig verleent de coördinator zelf kortdurende hulp of zorgt ze voor een passende verwijzing naar 
professionele hulp en nadien weer voor passende afschaling.  

 

Afrondingsfase 

Na afronding van de ondersteuning door de vrijwilliger voert de coördinator 
eindevaluatiegesprekken met zowel het gezin als de vrijwilliger en zo nodig met partner- 
organisaties, verwijzers of andere belanghebbenden.  
 

Inclusief voorbereiding en evaluatie beslaat de interventie Samen Oplopen een periode van circa 2,5 
jaar.  

 

Naast het ondersteunen van koppelingen traint de coördinator de vrijwilligers, stemt hij/zij de inzet 
van Samen Oplopen en de hulpvragen in het gezin af met andere zorgpartijen die bij een gezin 
betrokken zijn, zorgt voor PR en zichtbaarheid van de interventie en houdt belanghebbenden 
(verwijzers, gemeente, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties) op de hoogte van 
ontwikkelingen.  

 

Samen Oplopen werkt aanvullend op lokale zorg, dus vanuit of nauw samen met het Sociaal Team 

(ST) of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De coördinator van Samen Oplopen kan snel af- of 

opschalen doordat zij, als professionele hulpverlener, de gezinnen kent én de vrijwilligers begeleidt 

én korte lijnen heeft naar mede-hulpverleners. Met Samen Oplopen verdwijnt de ‘knip’ tussen 

formele en informele zorg. Er ontstaat een driehoek rond het gezin van de vrijwilliger en coördinator 

van Samen Oplopen en de hulpverlener van het ST. Tot er weer afgeschaald wordt.  

 

 

Samen Oplopen is sterk in de koppeling tussen informele en formele zorg en het generalistisch en 

integraal werken: 

1. Vrijwillige hulpverlening samen met een professional vanuit één organisatie. 
2. Elk probleem op verschillende levensgebieden (die gemonitord worden tijdens de interventie, 

zie voor een opsomming van de levensgebieden paragraaf 4.1) dat in de weg staat voor een 
gezond draaiend gezin wordt mee genomen (generalistisch). 
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Inhoud van de interventie  

Samen Oplopen koppelt vrijwilligers - ‘stevige’ burgers - aan gezinnen met veel problemen tegelijk. 

Ze zien elkaar gemiddeld een keer per week gedurende 1½ tot 5 uur (gemiddeld 3,2 uur per week). 

De vrijwilligers denken en doen mee met verschillende aspecten in het leven van de gezinsleden. Het 

contact is vriendschappelijk en gelijkwaardig, en beweegt mee met de behoeften van gezinsleden.  

 

Hoe ziet deze ondersteuning eruit?  

 

De inzet van de vrijwilliger leidt tot een vriendschappelijk en gelijkwaardig contact dat 

ondersteunend is aan het gezin. De inzet volgt de behoeften van het gezin, en wisselt daarmee per 

gezin. De inzet is breed, niet gericht op één specifiek probleem maar op de volle breedte van de 

situatie waarin het gezin zich bevindt. De ouders en vrijwilliger bepalen daarin samen welke 

activiteiten tijdens welke fase van de koppeling passend en gewenst zijn. De manier waarop de 

ondersteuning vorm krijgt is daarom niet gestandaardiseerd en is in elk gezin anders.  

 

Wel gelden er een aantal vaste uitgangspunten voor de ondersteuning door een vrijwilliger, die 

voortkomen uit onder andere de Presentiebenadering. De presentiebenadering (Baart, 2011) draait 

om liefdevolle aandacht voor wat mensen eigenlijk vragen, voor wat echt belangrijk is voor hen. Het 

gaat om erkenning van hun waardigheid als mens; om een menslievende bejegening die 

onvoorwaardelijk is. 

 

▪ De vrijwilliger besteedt tijd en aandacht aan gezinsleden en bouwt een relatie op met het 

gezin. 

In de periode dat een vrijwilligers meeloopt met een gezin, brengen zij tijd door met het gezin en 

geven ze aandacht aan de verschillende gezinsleden. In sommige gevallen is het contact vooral met 

één gezinslid, in dat geval meestal de moeder, maar in de meeste gevallen is er contact met alle 

gezinsleden.  

De vrijwilliger bouwt zo een relatie op met het gezin. 

 

▪ Het contact is vriendschappelijk en gelijkwaardig 

De vrijwilliger heeft een open houding en oordeelt niet. Door behoeften, ervaringen en mogelijke 

oplossingen met elkaar te delen krijgen vrijwilliger en gezinsleden inzicht in elkaars leefwereld en 

verrijken zij elkaar.  

 

▪ De ondersteuning is vraaggericht 

De vrijwilliger luistert naar de ervaringen van de gezinsleden en bespreekt met hen welke behoeften 

zij hebben aan ondersteuning. Dit is natuurlijk van groot belang in de kennismakingsfase, waarin 

vrijwilliger en gezinsleden elkaar leren kennen en samen bepalen welke activiteiten ze met elkaar 

willen ondernemen. Maar ook in de vervolgfase blijft het van groot belang, omdat de behoeften 

kunnen veranderen, en omdat er, naarmate er een vertrouwensband ontstaat, ook andere zaken 

gedeeld worden dan tijdens de beginfase.  
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▪ De ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinsleden 

Samen Oplopen vraagt de vrijwilliger niet zelf problemen op te lossen, maar aan te sluiten bij de 

‘eigen kracht’ van het gezin. Dit kan door mee te denken over mogelijke oplossingen en voorbeelden 

te geven van hoe hij/zij iets in het verleden aan heeft gepakt, en in het geval van praktische vragen 

soms voor te doen hoe hij/zij het aanpakt.  

 

In de meeste gevallen doet een vrijwilliger het volgende:  

• Brengt tijd door met en geeft aandacht aan gezinsleden.  

• Bouwt een relatie op met gezinsleden. 

• Luistert naar ervaringen van gezinsleden, bespreekt behoeften en wisselt ideeën uit. 

• Doet waar nodig vaardigheden voor (opvoedvaardigheden, gespreksvaardigheden, enz.). 

• Onderneemt samen activiteiten die aansluiten bij behoeften gezin.  

• Stimuleert het aangaan van sociale contacten en de opbouw van een netwerk. 

• Biedt praktische ondersteuning.   

 

We geven een aantal voorbeelden van hoe de ondersteuning er in de praktijk uit kan zien.  

 

• Meegaan naar instanties. Vrijwilligers gaan bijvoorbeeld mee naar een oudergesprek op 

school of naar een doktersbezoek, zodat vrijwilliger en ouder naderhand samen kunnen 

overleggen over wat er met de leerkracht of dokter besproken is. Dit is relevant wanneer de 

ouders het Nederlandse onderwijssysteem niet kennen of wanneer zij de taal niet genoeg 

beheersen om zelf alles te begrijpen wat er gezegd wordt.  

• Gezinsleden motiveren om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Bijvoorbeeld door met 

moeder en kinderen naar de bibliotheek of naar de kinderboerderij te gaan. Ondersteunen 

bij datgene dat nodig is om erop uit te gaan. Dit kan zijn het aanvragen van financiële 

ondersteuning voor lidmaatschap van een sportclub of culturele instelling of het regelen van 

fietsles voor vader/moeder of van een kinderfiets. Ook helpen ze soms met het vinden van 

een stage of vrijwilligerswerk. 

• Verkrijgen van overzicht in administratie en financiën. Wanneer ouders moeite hebben met 

het lezen van post en weinig inzicht hebben in hun financiën, helpen vrijwilligers bij 

verkrijgen van overzicht in administratie en financiën. Dit varieert van samen de post 

openmaken, het op een rij zetten van uitgaven, tot het samen aanvragen van huursubsidie.  

 

In het algemeen geldt: de vrijwilliger denkt en werkt in brede zin mee met het gezin. Vanuit een 

vertrouwensband leren zij het gezin op een vriendschappelijke manier ‘het zelf te doen’ (eigen 

kracht), door hen te motiveren en activeren, samen oplossingen te vinden en dingen voor-te-doen.   

Op deze manier draagt een vrijwilliger bij aan verbetering van het psychisch welzijn van gezinsleden, 

stimuleert de vrijwilliger dat gezinsleden zelf activiteiten ondernemen en dat de gezinsleden hun 

eigen kracht ervaren waardoor ze zichzelf beter kunnen redden in de samenleving. 

 

Hoewel er geen gestandaardiseerde aanpak is, doorlopen de koppelingen wel duidelijk herkenbare 

fasen, niet alleen in de aanpak maar ook in de inhoud van de interventie. Zoals hierboven bij Aanpak 
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van de interventie is beschreven, start elke koppeling met een intake, gevolgd door de matching. 

Wanneer gezin en vrijwilliger hebben aangegeven dat ze het beiden eens zijn met de match volgt de 

kennismakingsfase. De vrijwilliger komt wekelijks op bezoek, gezin en vrijwilliger leren elkaar kennen 

en bepalen welke activiteiten ze samen willen oppakken.  

 

De kennismakingsfase gaat op een natuurlijke manier over in de uitvoeringsfase, waarin gezin en 

vrijwilliger een band hebben opgebouwd, samen zaken ondernemen, en waarin de vrijwilliger 

meebeweegt met de ontwikkelingen in het gezin en de vragen van de gezinsleden. Naarmate het 

vertrouwen groeit, komen er ook andere zaken aan bod. Dit kunnen problemen zijn waar gezinsleden 

aan de start nog niet over wilden vertellen, maar ook nieuwe activiteiten omdat het gezin en de 

vrijwilliger het leuk vinden om samen nieuwe activiteiten te ontplooien en sociaal samen te zijn. In 

deze fase zie je dat de grootste stressfactoren van het gezin onder de loep genomen worden, dat er 

oplossingen worden gezocht en gevonden, en dat het sociale contact bijdraagt aan gevoel van 

eigenwaarde van de ouders en kinderen. De vrijwilliger stimuleert de ouders van het gezin om, naast 

het contact met de vrijwilliger, ook andere sociale contacten op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld 

door de ouders in contact te brengen met andere deelnemers aan Samen Oplopen, door ouders te 

stimuleren hun kinderen te begeleiden met het maken van speelafspraken na schooltijd, of door 

ouders te stimuleren deel te nemen aan activiteiten waar ze andere mensen ontmoeten . 

Ongeveer na een jaar vindt er een tussenevaluatie plaats, waarin het gezin zichzelf weer scoort op de 

negen leefgebieden, en waarin ter sprake komt wat er nog nodig is. In geval van ernstige problemen 

is er uiteraard eerder contact. Na verloop van tijd verschuift het contact  meestal van praktische hulp 

en ondersteuning bij oplossing van problemen naar ‘het onderdeel uitmaken van elkaars netwerk’, 

sociale uitwisseling en een vinger aan de pols houden. In veel gevallen gaat de frequentie van het 

contact in de loop van de koppeling omlaag, omdat het gezin beter gaat draaien.  

 

De rol van de coördinator varieert tijdens de uitvoeringsfase in intensiteit, afhankelijk van de zaken 

die in een gezin spelen. Wanneer de problematiek licht is en de vrijwilliger de ondersteuning zelf 

goed kan bieden, houdt de coördinator alleen de vinger aan de pols. Wanneer de problematiek 

zwaarder is, of zich tijdens de uitvoeringsfase een probleem voordoet, kan de coördinator in overleg 

met de vrijwilliger zelf tijdelijk zorg in het gezin bieden. Ook zal de coördinator in zo’n geval een rol 

spelen in het afstemmen van de regie rond het gezin en het contact met andere betrokken 

zorgpartijen. Gedurende de uitvoeringsfase wordt de vrijwilliger door de coördinator gecoacht, bij 

vragen die de vrijwilliger inbrengt en op vaardigheden uit de presentiebenadering en de 

empowerment theorie (zie ook verantwoording).  

 

Tot slot volgt de afrondingsfase. Twee jaar na het maken van de koppeling polst de coördinator bij 

het gezin en bij de vrijwilliger in hoeverre de ondersteuning nog nodig is. Wanneer het gezin 

aangeeft genoeg zelfredzaam te zijn om zonder Samen Oplopen verder te kunnen, wordt de 

koppeling met het doen van de eindevaluatie afgesloten. In de meeste gevallen houden de 

vrijwilliger en het gezin ook na de afronding contact met elkaar, omdat ze tot elkaars sociale netwerk 

behoren. Wanneer er na twee jaar nog zaken in het gezin spelen waardoor de ondersteuning en dus 

de koppeling niet kan worden afgerond, wordt de ondersteuning verlengd. Zo mogelijk met dezelfde 
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vrijwilliger, maar het komt ook voor dat er een nieuwe vrijwilliger aan het gezin gekoppeld wordt, 

omdat er een andere vorm van ondersteuning nodig is.  

Gezinnen blijven ook na afronding van de begeleiding onderdeel van de ‘gemeenschap van Samen 

Oplopen’. Ze mogen te allen tijde weer contact opnemen als er nieuwe hulpvragen zijn en ze 

ontvangen voor hen relevante informatie (zoals informatie over activiteiten in de gemeente).  

Sommige uitvoerders van Samen Oplopen organiseren ontmoetingsmomenten voor gezinnen (bv. 

feesten, koffie-ochtenden, thema avonden). Ook gezinnen van koppelingen die zijn afgerond worden 

hiervoor uitgenodigd. Het organiseren van ontmoetingsmomenten is optioneel, niet elke uitvoerder 

doet dit.  
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2. Uitvoering 
 

2.1 Materialen  

Om Samen Oplopen op gemeentelijk niveau te organiseren en uit te voeren zijn de volgende 

materialen beschikbaar: 

• Handboek Samen Oplopen voor coördinatoren 

• Vrijwilligersmap (inclusief gedragscode en omgangsregels) 

• Projectplan: een beschrijving van de interventie ten behoeve van het vinden van financiering 

voor de interventie 

• Formulieren: intake- en evaluatieformulieren, met daarin een 0-, 1- en 2- meting 

• Trainingsmateriaal voor vrijwilligers 

• Kosten-baten berekening (kosten en opbrengsten van de interventie Samen Oplopen afgezet 

tegen de situatie waarin Samen Oplopen niet ingezet wordt) 

• De website www.samen-oplopen.nl, met eigen pagina’s per uitvoeringslocatie 

• Ter beschikking om lokaal aan te passen: folders, visitekaartjes, pagina op website Samen 

Oplopen 

 

2.2 Locatie en type organisatie  

In elke gemeente kan Samen Oplopen geïmplementeerd worden met behulp van de materialen en 

begeleiding vanuit de moederorganisatie Stichting Samen Oplopen. Samen Oplopen kan bestaan 

naast lichte en enkelvoudige maatjesprojecten. Een aantal specifieke pijlers zijn belangrijk in de 

uitrol: 

• Samen Oplopen wordt uitgevoerd door en vanuit een al bestaande organisatie, die deelneemt 
of lid is van een CJG of Sociaal team, of die daar korte lijnen mee heeft.  

• De coördinatoren zijn in dienst zijn van een zorgorganisatie of welzijnsorganisatie.  

• De coördinatoren zijn brede zorgprofessionals, zoals een maatschappelijk werker, ambulant 
begeleider, pedagoog met een brede insteek of jeugdverpleegkundige.  

• Coördinatoren begeleiden de vrijwilligers én de gezinnen. Zo nodig zijn ze zelf kortdurend als 
hulpverlener in het gezin actief en/of kunnen zij snel opschalen naar collega’s of weer 
afschalen. 

 

2.3 Opleiding en competenties van de uitvoerders  

De uitvoering van Samen Oplopen is in handen van vrijwilligers en een coördinator.  

De coördinator: 

• Is een zorgprofessional (liefst met BIG-registratie / SKJ-registratie), die minimaal HBO-
opgeleid is binnen het domein van de zorg. 

• Heeft kennis en ervaring binnen de maatschappelijke ondersteuning. 

• Heeft ervaring met het werken met gezinnen. 

• Heeft een open instelling en wil werken volgens de presentiebenadering. 

• Heeft een sociaal ondernemende instelling en kan ‘out of the box’ denken en handelen. 

• Heeft kennis van de sociale kaart van de gemeente. 

 

http://www.samen-oplopen.nl/
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De selectie van vrijwilligers gebeurt door werving en spontane actie. De vrijwilligers die zich 

aanmelden worden ‘gescreend’ in een persoonlijk intakegesprek. Selectiecriteria zijn: 

- De vrijwilliger maakt een stabiele indruk. 
- De vrijwilliger is empathisch. 
- De vrijwilliger kan zijn of haar eigen grenzen bewaken. 

Voordat de vrijwilliger kan starten wordt er een VOG aangevraagd. 

 

Praktisch gezien is het belangrijk dat een vrijwilliger tenminste 2 uur per week (eventueel om de 

week) beschikbaar is. Verwacht wordt dat hij/zij deelneemt aan de vrijwilligersbijeenkomsten, 

intervisie en aan persoonlijke gesprekken met de coördinator. Desgewenst vult de vrijwilliger 2x per 

jaar een rapportageformulier in over hoe het met de ondersteuning van het gezin gaat.  

 

2.4 Kwaliteitsbewaking  

Om de kwaliteit van de interventie te bewaken, worden verschillende middelen ingezet: 

1. Het monitoringssysteem (impactmonitoring) 
Op deze manier wordt een vinger aan de pols gehouden bij de situatie in het gezin en de 

waardering en het effect van de ondersteuning. Dat gebeurt met de volgende hulpmiddelen: 

- Intakeformulieren met 0-meting (met scores op 9 leefgebieden). 
- Evaluatieformulieren met een tussenmeting na een jaar ondersteuning. 
- Evaluatieformulieren met een slotmeting aan het eind van de ondersteuning. 

De formulieren zijn ontwikkeld door het kenniscentrum Participatie Zorg en Ondersteuning en 5 

jaar later door ontwikkeld samen met ‘Avance-Impact’. Op basis van de uitkomsten van de 

evaluaties wordt de ondersteuning in de gezinnen bijgestuurd.  

2. Matching op maat 

De ondersteuning die Samen Oplopen biedt, is op maat en afhankelijk van de vraag van het 

gezin. Hiermee is de ondersteuning per gezin verschillend. Het is van cruciaal belang dat de 

coördinator uitgebreid kennismaakt met zowel de vrijwilligers als de gezinnen om vervolgens 

een passende match te kunnen maken.  

3. Training en begeleiding  

Daarnaast begeleidt de coördinator de vrijwilligers door middel van trainingen (verplichte 2-

delige starttraining, thema avonden en intervisie) en door middel van individuele coaching op 

maat.  

 

2.5 Randvoorwaarden  

Om Samen Oplopen tot een succes te maken moeten tenminste de volgende voorwaarden vervuld 

zijn: 

1. Een lokale zorg- of welzijnsorganisatie, die het initiatief en de implementatie actief opstart, met 
goede relaties met partners, zoals Sociaal Team, CJG, verloskundigenpraktijken, scholen (meer 
in het algemeen: partners die gezinnen kunnen verwijzen). 

2. De beschikbaarheid van een coördinator, die ook hulpverlener is.  
3. In de uitvoerende organisatie is er draagvlak voor, en kennis over, de combinatie van informele 

en formele zorg: het samenwerken van professionals en vrijwilligers. 
4. De (potentiële) beschikbaarheid van vrijwilligers. 
5. Passende financiering, bij voorkeur structureel.  
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Implementatie  

Wanneer een zorg- of welzijnsorganisatie Samen Oplopen wil uitvoeren binnen de eigen gemeente, 

doet de organisatie dat vanuit een eigen rechtspersoon. Stichting Samen Oplopen Zeist en de eigen 

rechtspersoon gaan samen een licentie- of franchise overeenkomst aan.  Onderdeel van die 

overeenkomst is een instappakket van Stichting Samen Oplopen Zeist, dat bestaat uit: 

1. Gebruik van materialen 

• De organisatie gebruikt de naam van Samen Oplopen en krijgt gebruik van het logo en de 
huisstijl.  

• De organisatie krijgt: 
o Het Handboek voor coördinatoren 
o De Handleiding voor vrijwilligers ('vrijwilligersmap'). Het toeschrijven naar de lokale 

situatie, o.a. de sociale kaart in de eigen gemeente, doet de organisatie zelf. 
o De aanmeldings- en evaluatieformulieren voor gezinnen en voor vrijwilligers. 
o Indien gewenst: een pagina op de website van Samen Oplopen, de formats van folder en 

visitekaartjes,  format van de online nieuwsbrief. 
2. Overdracht van kennis 

• Ondersteuning vanuit Stichting Samen Oplopen Zeist bij opstart en inrichting organisatie, 
en bij implementatie van de werkwijze (m.b.t. gezinnen, vrijwilligers en partner 
organisaties). 

• Bewaking kwaliteit door Stichting Samen Oplopen Zeist: ook na de start blijft Stichting 
Samen Oplopen Zeist de nieuwe organisatie volgen, om te monitoren hoe de werkwijze 
geïmplementeerd wordt en om te ondersteunen waar nodig. 

 

Kosten  

De kosten zijn berekend op basis van de uitvoering van de interventie door de Stichting Samen 

Oplopen in de gemeente Zeist. De kosten bedragen circa € 2300-2800 per koppeling tussen een gezin 

en een vrijwilliger (een koppeling wordt gehanteerd als ‘product eenheid’). 

 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:  

• Personele kosten (uren afhankelijk van aantal te maken koppelingen):  

o Inzet van de professionele coördinator. 
o Training en begeleiding van de vrijwilliger. 
o Ontmoetingsmomenten met gezinnen en vrijwilligers (feesten / thema-avonden). 

• Materiele kosten: 
o Kosten die vrijwilligers maken voor hun gezin gedurende 2 jaar. 
o Activiteiten en materiaal voor gezinnen  (bijdrage aan participatie in de maatschappij: 

computer, fiets, speelgoed e.d.). Vaak vraagt dit ook extra middelen of budget. 

 

Het bedrag per koppeling kan variëren afhankelijk van het uurtarief van de coördinator en de keuze 

om wel of niet ontmoetingsmomenten te organiseren (optioneel). 

Het totaalbedrag voor de interventie hangt af van aantal te maken koppelingen.  

 

 



 

Interventiebeschrijving Samen Oplopen * 17 

 

 

3. Onderbouwing 
 

Probleem  

Er zijn gezinnen waarin sprake is van een veelvoud aan problemen, die niet perse ernstig zijn, maar 

wel veel stress geven en een negatieve invloed hebben op het gezinsklimaat. Met gezinsklimaat 

bedoelen we de sfeer in een gezin: de mate waarin de individuele gezinsleden zich veilig voelen in 

het gezin en elkaar op een positieve manier aandacht kunnen geven.  

Wanneer er meerdere problemen zijn verslechtert het gezinsklimaat: gezinsleden ervaren minder 

ruimte om positieve aandacht te geven aan elkaar. Dat kan gelden voor onder meer de volgende 

gezinssituaties: gezinnen die leven in armoede, nieuwkomersgezinnen en gezinnen afkomstig uit 

niet-Nederlandse culturen (de Nederlandse samenleving niet kennen en/of niet begrijpen), gezinnen 

die geen sociaal netwerk hebben, gezinnen met alleenstaande ouders, gezinnen met wantrouwen 

tegen hulpverlening, gezinnen waarin ouders laaggeletterd zijn.  

Bij een combinatie van deze factoren ervaren gezinsleden stress en zitten ze niet goed in hun vel 

(laag psychisch welzijn). Daarnaast weten ouders vaak niet hoe ze problemen zelf kunnen oplossen 

(zelfredzaamheid) en ervaren ze daarbij ook geen steun door het ontbreken van een sociaal netwerk 

(participatie).  

Door de stress bij de gezinsleden hebben de ouders weinig ruimte om positieve aandacht te 

schenken aan de kinderen. Kinderen in deze gezinnen groeien vaak op in stressvolle en beperkende 

omstandigheden. 

 

De schattingen over kwetsbare en (multi-)problematische gezinssituaties – de doelgroep van Samen 

Oplopen - variëren van 8-15% van alle gezinnen in Nederland: 

- In 2016 leefden 292.000 minderjarige kinderen in een gezin met een inkomen onder de lage-

inkomensgrens (CBS, 2018). Van hen was bij 117.000 minderjarigen sprake van een langdurig laag 

inkomen. Het percentage kinderen met kans op armoede was 8,9%. Het aandeel kinderen uit 

gezinnen met een langdurig laag inkomen was 3,7%. Van de gezinnen met een niet-westerse 

hoofdkostwinner leeft 8 % onder de lage-inkomensgrens. Van migrantenkinderen van niet-

westerse oorsprong leeft 29% in een arm gezin. Bij kinderen van Marokkaanse komaf leeft zelfs 

een op de drie in een minimumsituatie.  

- Geschat wordt dat er in 2016 25.896 gezinnen als multiprobleemgezin kunnen worden 

aangemerkt.  Deze maken deel uit van de 35.365 gezinnen die met meervoudige problemen te 

maken hebben (Kann-Weedage e.a., 2017).   

 

Ouders/gezinsleden in deze gezinnen missen in de dagelijkse praktijk iemand die laagdrempelig 

benaderbaar is en hen kan ondersteunen bij 'lichte', praktische problemen op meerdere 

levensgebieden. Deze laagdrempelige, brede steun kan niet door professionele zorginstellingen 

geboden worden. Aansluiting met de hulpverlening is vaak lastig om uiteenlopende redenen: zo 

willen ouders vaak geen hulp van professionals en willen ze liever ‘vriendschappelijk’ contact  in 

eigen huis; dat kan hulpverlening niet bieden. Daarnaast hebben risicogezinnen meer dan alleen één 

probleem; er is een ongewenste veelheid aan hulpverleners nodig om alles aan te pakken. 
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Verantwoording  

De aanpak van Samen Oplopen biedt een oplossing voor gezinnen met meerdere problemen, die 

gebaat zijn bij laagdrempelige ondersteuning die professionele zorg niet kan bieden.  

De vrijwilliger biedt een vriendschappelijk en gelijkwaardig contact in huis, wat door de gezinnen als 

ondersteunend en niet-bedreigend wordt ervaren. Dit langdurige, vriendschappelijke contact leidt, in 

combinatie met de aandacht voor het oplossen van problemen, tot een verbetering in het psychisch 

welzijn.  

De vrijwilliger denkt en doet mee in de volle breedte van de behoeften van het gezin; de inzet 

beperkt zich niet tot één geïsoleerd probleem. Verschillende problemen worden in samenhang 

besproken en zo mogelijk aangepakt. De vrijwilliger gaat niet zelfstandig de problemen aanpakken, 

maar denkt mee in mogelijke oplossingen en ondersteunt bij het uitvoeren van gekozen oplossingen. 

Zo wordt de zelfredzaamheid van de ouders vergroot en krijgen zij meer vaardigheden om 

toekomstige problemen zelf op te lossen.  

De vrijwilliger wordt onderdeel van het (vaak beperkte) sociale netwerk van een gezin, en stimuleert 

de gezinsleden om activiteiten buitenshuis op te pakken en nieuwe mensen te ontmoeten. Zo groeit 

het sociale netwerk om een gezin en nemen gezinsleden actiever deel aan de samenleving. 

Verhoogde participatie leidt ertoe dat gezinnen meer aansluiting vinden bij hun omgeving.  

 

De aanpak van Samen Oplopen berust op een aantal theoretische principes, waarvan de 

presentiebenadering de belangrijkste is. De presentiebenadering (Baart, 2011) gaat over de wijze 

waarop je contact hebt met een ander individu. Het draait om liefdevolle aandacht voor wat mensen 

eigenlijk vragen, voor wat echt belangrijk is voor hen. Het gaat om erkenning van hun waardigheid 

als mens; om een menslievende bejegening die onvoorwaardelijk is. De 8 kenmerken van de 

presentiebenadering zijn (Netwerk DAK, 2011): beschikbaarheid, ontvankelijkheid, aandachtige 

betrokkenheid, actuele aansluiting, perspectiefwisseling, trouwe toeleg, geduld en presentie. De 

attitude van de vrijwilligers en van de professionele coördinatoren van Samen Oplopen is hierop 

gebaseerd, evenals de wijze waarop zij omgaan met de gezinnen en de individuele gezinsleden. 

 

De presentiebenadering komt terug in veel onderdelen van de aanpak van Samen Oplopen. Zo zijn de 

koppelingen van langere duur (anderhalf tot twee jaar) en is het contact tussen de vrijwilliger en het 

gezin gelijkwaardig en vriendschappelijk van aard. Door de duur en de gelijkwaardigheid is er tijd en 

ruimte om elkaar echt te leren kennen en om mee te kunnen bewegen met de behoeften en 

ontwikkelingen van de gezinsleden. Dit vriendschappelijke contact draagt in sterke mate bij aan een 

verbetering van het psychisch welzijn. 

Wanneer vrijwilliger en gezinsleden op een gelijkwaardige manier perspectieven en ideeën 

uitwisselen en met die verschillende perspectieven zoeken naar mogelijke manieren om met 

problemen om te gaan, draagt dat bij aan de zelfredzaamheid van gezinsleden. Zij krijgen als het 

ware voorbeelden aangereikt van hoe je met situaties om kan gaan en doen zo nieuwe vaardigheden 

op om te kunnen omgaan met nieuwe vraagstukken die zich aandienen.  
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4. Onderzoek 
 

4.1  Onderzoek naar de uitvoering  

 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de uitvoering van de aanpak van Samen Oplopen. Op 

basis van onderzoeken uit 2014 (Gijzel en Dankers, het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de 

Hogeschool Utrecht) en 2018  (Matti, Hogeschool Utrecht) naar de meetbare effecten van Samen 

Oplopen is een systematiek voor monitoring van deelnemers ontwikkeld. Dit zijn vragenlijsten 

waarmee deelnemers hun situatie op 9 leefgebieden scoren tijdens een 0-meting (startgesprek), een 

1-meting (gesprek na een jaar) en een 2-meting (eindgesprek). De negen leefgebieden waarop de 

gezinnen zichzelf scoren aan de hand van de vragenlijst zijn de volgende:  

- Opvoeding/gezinswelzijn 

- Dagbesteding/werk 

- Zelfredzaam 

- Lichamelijke gezondheid 

- Zingeving 

- Psychisch welzijn 

- Sociaal functioneren 

- Financiën 

- Wonen 

Deze vragenlijst is in 2019 in samenwerking met Avance Impact doorontwikkeld.  

Aan de hand van deze metingen monitort Samen Oplopen continu wat de resultaten van de 

interventie voor de deelnemers zijn en hoe de deelnemers de interventie waarderen. In 2021 heeft 

Samen Oplopen in aanvulling op de jaarlijkse impactmonitoring een kwalitatieve procesevaluatie 

laten uitvoeren.  

 

Procesevaluatie 2021 

A. Olsder, K. (2021), Samen Oplopen, Zeist. 

B. De procesevaluatie bestond uit een kwalitatief onderzoek naar de waardering van de interventie 

bij de uitvoerders (coördinatoren en vrijwilligers), naar de aandachtspunten en de aanbevelingen 

voor verbetering van de uitvoering. De onderzoeksuitkomsten zijn gebaseerd op mondelinge 

interviews met 15 uitvoerders (6 coördinatoren en 9 vrijwilligers).  

C. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn de volgende. 

Alle uitvoerders gaven aan dat de interventie wordt uitgevoerd volgens plan, waarbij moet 

worden opgemerkt dat maatwerk cruciaal is bij de uitvoering van de interventie en dat er dus 

verschillen zijn in de uitvoering in verschillende locaties.  

Het bereik van de interventie is op alle locaties in lijn met wat er vooraf als streefgetal is 

vastgesteld (wisselt per locatie). In het jaar 2020 werd de interventie op 6 locaties uitgevoerd en 

werden er verspreid over de 6 locaties 187 gezinnen ondersteund. De interventie bereikt die 

deelnemers waarvoor de interventie bedoeld is en vaak zouden er meer koppelingen gemaakt 

kunnen worden dan de capaciteit toelaat (vraag is groot).  
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De waardering van deelnemers en uitvoerders is hoog. Deelnemers waarderen de interventie 

met gemiddeld boven de 9 (zie ook de Impactmeting 2020).  

De vrijwilligers en coördinatoren geven aan dat zij in de praktijk zien dat langdurig en 

gelijkwaardig contact met een vrijwilliger stress in gezinnen verlaagt en dat de interventie de 

zelfredzaamheid in de gezinnen vergroot. Zoals één van de coördinatoren zei: ‘Ik ben verrast 

over de positieve impact van vrijwilligers in gezinnen. Ik heb me in mijn vorige baan als 

jeugdhulpverlener nooit gerealiseerd dat de impact van een vrijwilliger zo groot is.’  

De uitvoerders noemen de volgende succesfactoren:  

• Het feit dat er geen vast stappenplan of methodiek is, maar dat er maatwerk wordt geboden, 

wordt als de grootste kracht van de interventie gezien. Omdat dit betekent dat je mee kunt 

bewegen en kunt doen wat op dat moment nodig is.  

• Binnen Samen Oplopen kunnen uitvoerders ook in de volle breedte ondersteunen. Zij hoeven 

zich niet te beperken tot één specifiek probleem, maar ondersteunen bij die problemen die het 

gezin op dat moment ervaart. Ze kunnen ondersteunen in samenhang. 

• De derde belangrijke factor voor het slagen van de interventie is zorgvuldige matching. De 

coördinator voert een uitgebreid persoonlijk kennismakingsgesprek met nieuwe gezinnen en 

nieuwe vrijwilligers en koppelt op basis van die kennismaking partijen aan elkaar. Dit zorgt voor 

passende koppelingen en daarnaast geeft het alle partijen een gevoel van zorgvuldigheid en 

erkenning van behoeften.  

Gevraagd naar een mogelijke faalfactor gaven uitvoerders aan dat de keerzijde van het 

maatwerk is dat, doordat weinig vooraf is ingevuld, het ook niet altijd helder is wat gezinnen en 

vrijwilligers kunnen verwachten. Het is belangrijk dit aspect te benoemen en te begeleiden. De 

kracht van de bewegingsvrijheid en het maatwerk wordt veel vaker genoemd door uitvoerders 

dan de keerzijde.  

Op basis van de evaluatie van de uitvoerders over de aanpak zelf en over de begeleiding vanuit 

de organisatie, en op basis van de vragen en aandachtpunten die ze noemen, is een aantal 

aanbevelingen geformuleerd. Zo is een aanbeveling om bij uitvoerders meer aandacht te 

besteden aan de combinatie van formele en informele zorg. Dit betekent dat professionals 

moeten leren werken met vrijwilligers en dat vrijwilligers inzicht moeten krijgen in de zorg- en 

maatschappelijke instanties. Het is zinvol om hier in de begeleiding van zowel coördinatoren als 

vrijwilligers expliciete aandacht aan te geven. Dit onderwerp gaat meegenomen worden in de 

trainingen en in de coaching. Ook bij gezinnen moet het duidelijk zijn dat het gaat om een 

combinatie van formele en informele zorg en wat ze van een vrijwilliger kunnen verwachten. 

Het uitspreken van deze verwachtingen is nu onderdeel geworden van het intakegesprek. 

 

Impactmeting Samen Oplopen 2020 

A. Otterman, L., Wendt, T. (2021), Samen Oplopen, Zeist. 

B. De beschrijving is gedaan op basis van de uitkomsten van de impactmeting. De Impactmeting is 

een combinatie van een tevredenheidsonderzoek bij de deelnemers en een evaluatie van de 

effecten van de interventie bij de deelnemers, volgens de deelnemers zelf (de ouders vullen de 

vragenlijsten in). De beschrijving is gebaseerd op data uit de 0-, 1- en 2-metingen (startgesprek, 

gesprek na 1 jaar, afrondingsgesprek na 2 jaar). De beschrijving is gebaseerd op de data van 44 

gezinnen. Bij deze 44 gezinnen werd de 2-meting, of de eindevaluatie, gedaan in 2020.  
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In de metingen beantwoorden deelnemers 35 vragen, verdeeld over 9 levensgebieden. Bij het 

invullen van de vragenlijst scoren gezinsleden met een 4-puntsscore of ze het oneens of eens 

zijn met een aantal stellingen. Daarnaast geven ze een waardering voor de begeleiding voor 

Samen Oplopen (uitgesplitst in begeleiding door vrijwilliger en begeleiding door coördinator). 

C. De uitkomst van de meting is dat de deelnemers positief zijn over de aanpak van Samen 

Oplopen. De deelnemers waarderen de inzet van Samen Oplopen, met name het contact met 

hun vrijwilliger en wat dat voor hen betekent, met gemiddeld een 9.   

Daarnaast blijkt uit de verschillende metingen dat deelnemers zichzelf tijdens en na afloop van 

de koppeling hoger scoren op de verschillende levensgebieden dan bij de 0-meting. We zien dat 

gezinnen tussen de start en de afronding van de begeleiding door Samen Oplopen op vrijwel élk 

levensgebied verbetering ervaren.  

Het grootse positieve verschil wordt gezien bij het levensgebied ‘psychisch welzijn’. Gezinnen 

verbeteren van een 2,6 naar 3,5. Als je dit populair vertaalt naar een rapportcijfer, door te 

vermenigvuldigen met 2,5, dan stijgt het rapportcijfer van 6,5 naar 8,8.  

Gezinnen zijn gestrest, moe, verdrietig, bang, boos en eenzaam als ze worden aangemeld bij 

Samen Oplopen. Gedurende de ondersteuning worden gezinnen zelfredzamer en gelukkiger: ze 

geven aan dat ze zich minder moe voelen, minder gespannen, minder eenzaam, minder bang, 

minder verdrietig en minder boos.  

Het 2e gebied dat opvallend verbetert is het levensgebied ‘Financiën’. Gezinnen verbeteren van 

een 2,3 naar 3,1. Populair uitgelegd van een rapportcijfer 5,8 naar 7,8.  

De conclusie van de impactmeting is dat in de praktijk blijkt dat als je je beter voelt (je psychisch 

welzijn verbetert), dit een positieve invloed heeft op alle geformuleerde leefgebieden. Als 

ouders ontspannen zijn, hebben zij meer positieve aandacht voor hun kinderen en groeien 

kinderen beter op in hun eigen gezin. Inzet door Jeugdhulp, een Onder Toezicht Stelling of een 

dreigende uithuisplaatsing wordt hierdoor afgewend. 

 

Zullen we even ‘Samen Oplopen’? Een evaluatie van Samen Oplopen  

A. Gijzel, S. van en Dankers, T. (2013). Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. 

B. Deze rapportage is gebaseerd op een onderzoek dat in de periode 2011-2013 uitgevoerd is door 

zeven studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het was een afstudeeronderzoek in 

samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. In 2012 

en 2013 hebben studenten data verzameld met behulp van een door het KSI ontwikkelde 

kwantitatieve vragenlijst onder vijftien deelnemende gezinnen, aangevuld met kwalitatieve 

interviews onder twaalf gezinnen en in 2012 met zes vrijwilligers. De onderzoekers van het KSI 

hebben  de data geanalyseerd, om een indruk te geven van de mogelijke invloed die het project 

’Samen Oplopen’ heeft op de deelnemende gezinnen. 

C. De resultaten en de antwoorden op de deelvragen bieden duidelijke aanwijzingen dat deelname 

aan het project ‘Samen Oplopen’ een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven van de 

gezinnen die er aan deelnemen. 

Veel deelnemers van het project ’Samen Oplopen’ ervaren een of meerdere van de mogelijke 
opbrengsten die Wilken (2010) in een presentiepraktijk onderscheidt (Wilken & Kal, 2012).  
De gezinnen noemen de volgende: ‘gezien worden’, eer, erkenning en steun ervaren; 
vertrouwelijkheid, nabijheid en veiligheid ervaren; ‘open gaan’, durven wensen en behoeften te 
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articuleren, durven delen; (weer) gaan vertrouwen en het toelaten van andere hulpverlening. Op 
basis van de resultaten is het onduidelijk of deelnemers de volgende opbrengsten ervaren, 
namelijk: ‘er mogen zijn, ook als je terugvalt of het misgaat’ en ‘inclusie, erbij horen, ertoe doen’. 

 

Op welke leefgebieden verbetert een gezin door de inzet van Samen Oplopen? 

A. Matti, S. (2018), Hogeschool Utrecht 

B. Afstudeeronderzoek Pedagogiek op basis van kwantitatieve vragenlijsten (20 enquêtes) en 

kwalitatieve interviews (5 ouders, 5 kinderen, 5 vrijwilligers, 5 coördinatoren). 

C. De resultaten van het onderzoek zijn als volgt benoemd:  

Ouders zien veel verandering in hun persoonlijke leven. Ze geven aan dat ze zich socialer, 

zelfverzekerd en geaccepteerd voelen in de samenleving. Ze benoemen dat ze vrolijker zijn 

geworden in hun leven, vooral omdat hun eigen kinderen ook vrolijker zijn. De ouders merken 

veel verandering bij hun kinderen. Dit komt bijvoorbeeld omdat de kinderen worden geholpen 

bij schooltaken door de vrijwilliger.  

Sommige kinderen vertellen dat ze het fijn vinden om geholpen te worden bij schooltaken en dat 

ze daardoor op school beter presteren. Daarnaast noemen de kinderen dat ze veel leuke 

activiteiten ondernemen met de vrijwilliger zoals; fietsen, wandelen, naar de bioscoop, naar het 

pretpark, naar de kinderboerderij gaan, etc.   

De vrijwilligers benoemen dat de gezinnen zich telkens meer openstellen. Ze zien dat de ouders 

en kinderen socialer worden en veel zelfvertrouwen uitstralen. Ze merken dat de begeleiding 

stap voor stap gaat, maar dat het veel ondersteuning biedt waardoor het gezin uiteindelijk sterk 

in de schoenen staat. De vrijwilligers benoemen ook dat de interventie bijdraagt aan hun gevoel 

van zingeving. Ze benoemen het als verrijkend dat ze door de interventie inzicht krijgen in een 

leefwereld die anders is dan die van henzelf.  

De coördinatoren bevestigen dit beeld. Ze zien veel positieve verandering binnen het gezin. De 

ouders en de kinderen worden socialer, ze stralen meer zelfvertrouwen uit, ze zijn vrolijker en ze 

voelen zich veel beter dan voor de begeleiding. Uit de enquêtes is gebleken dat het leefgebied 

Psychisch functioneren het meest vooruitgang boekt.  

 

 

4.2  Onderzoek naar de behaalde effecten  

 

Er zijn geen Nederlandse noch buitenlandse effectonderzoeken naar Samen Oplopen. 

 

 

4.3  Praktijkvoorbeeld  

 

Voorafgaand aan de interventie 

Vader A. woont al 18  jaar  in Nederland. Hij heeft moeder A. getrouwd via aanbeveling van een neef 

uit Afghanistan. Zij woont hier 7 jaar. Vader heeft een naaiwinkel waar hij van maandag t/m zaterdag 

van 9.30-19 uur in werkt. Moeder is alleen thuis met twee kinderen.  
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Moeder heeft 1,5 jaar op taalles/inburgering gezeten. Dit is stop gezet en ze heeft ontheffing van de 

inburgering omdat ze niet voldoende leerbaar bleek. Moeder is erg somber geworden en komt het 

huis nauwelijks uit. Vader kan geen hulp bieden doordat de financiën van zijn zaak hard nodig zijn. 

Kinderen komen aandacht tekort. Er is geen speelgoed, ze kijken ongeconcentreerd televisie en zijn 

onhandelbaar voor moeder. 

 

Oudste zoon ging naar de peuterspeelzaal, maar heeft een taalachterstand en wordt op een speciale 

peuterspeelzaal geobserveerd. Advies is speciaal onderwijs, maar ook daar is moeilijk met het 

jongetje ‘te werken’. Hij loopt nu in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Gedacht wordt aan 

een stoornis in het autistisch spectrum. 

 

Moeder begrijpt situaties vaak niet. Als het haar te veel wordt zie je haar ‘weg-faden’. Vader houdt 

alle ballen in de lucht, werkt in een eigen kleding-naai-winkeltje, voert gesprekken met hulpverleners 

en school en neemt vrouw en kinderen in de vakantie en weekenden soms mee voor een dagje uit 

met de auto. 

 

Tijdens de interventie 

Vrijwilliger M. wordt aan moeder gekoppeld. Met handen en voeten en soms een knuffel, blik of aai, 

weet M. moeder op haar gemak te stellen. Soms gaat zij met haar eigen kinderen naar moeder toe 

en spelen zij samen. Soms komen moeder en kinderen bij M. thuis. Ze zien elkaar ongeveer een 

dagdeel per week.  

De vrijwilliger: 

• ‘Praat’ met moeder, verbaal en non-verbaal. Stimuleert zo de Nederlandse taal. 

• Neemt speelgoed mee voor de kinderen, speelt met ze en doet spelen voor aan moeder. 

• Gaat mee naar de winkels om spullen en medicijnen te kopen. 

• Ondersteunt vader door hem te versterken in wat hij goed doet. En ontzorgt hem door met zijn 
vrouw mee te gaan of soms op de kinderen te passen bij afspraken van moeder. 

• Leert moeder fietsen met een bakfiets (die van haar zelf, die ze weg geeft), zodat moeder met 
de kinderen mobieler wordt. 

• Is de brug tussen hulpverleners en moeder (helpt bij telefoongesprekken en gaat zo nodig mee 
naar huisarts, logopedie, het ziekenhuis, de POH van de huisarts, school). 

• Haalt 1 of 2 kinderen soms op om bij haar thuis te spelen; moeder haalt ze dan weer op en dan 
drinken ze samen wat. 

• Hun beider levens zijn bij elkaar in beeld en worden gedeeld. 

• De vrijwilliger is benaderbaar in ‘nood’, ook zo nodig in avond of weekend. 
 

Wat doet de coördinator: 

• Regelmatig overleg met hulpverlener van CJG. 

• Overleg op en met specialistische peuterspeelzaal. 

• Overleg met intern begeleider en orthopedagoog van de school. 

• Overleg met POH van de huisarts. 

• Sparring partner van vrijwilliger. Samen richting bedenken. Bewaken of het (nog) te doen is voor 
haar / grens bewaken. 

• Gezin regelmatig bezoeken  
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• Mee denken in vergroten sociaal netwerk van moeder: haar wijzen op bestaande activiteiten in 
de wijk (M. kan dan mee gaan). Uitnodigen en organiseren feesten van Samen Oplopen en haar 
koppelen aan andere gezinnen. 

 

Na de interventie: 

• Moeder heeft vriendinnen gekregen in de flat, komt vaker buiten en is minder somber. 

• Kinderen zitten beter in hun vel, krijgen meer aandacht van moeder. 

• De oudste zoon krijgt passende begeleiding. 

• Vader heeft weer overzicht over het gezinsleven en weet de wegen te vinden voor extra hulp. 

• Zo nodig mogen ze M. altijd bellen. 
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5. Samenvatting Werkzame elementen  
 

 

Samen Oplopen kenmerkt zich door de volgende werkzame elementen: 

 

• De gerichte matching door de coördinator van gezin en vrijwilliger, op basis van 

behoeften en affiniteit van beide partijen. 

• De gelijkwaardige en vriendschappelijke presentie van de vrijwilliger in het gezin. 

• De ruimte voor het bieden van maatwerk: het ondersteunen naar behoefte van 

gezinsleden, op het tempo van het gezin. 

• De generalistische werkwijze: verschillende problemen kunnen aangepakt worden, in 

het bijzonder op 9 leefgebieden. 

• Het benutten van het sociale netwerk van gezin en vrijwilliger, waardoor het gezin 

(opnieuw) in contact komt met haar directe sociale omgeving en de gemeenschap. 

• De co-creatieve werkwijze van samen doen wat nodig is volgens en voor het gezin. 

• Het benutten van de eigen kracht waardoor ouders en kinderen hun zelf 

gedefinieerde problemen gaan oplossen. 

• De brug tussen formele en informele zorg: inzet van vrijwilligers in combinatie met 

begeleiding door een zorgprofessional. 
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