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Veel aanvragen vluchtelinggezinnen • Home-Start 25 jaar • verbreding Home-Start 0 t/m 17 jaar

Jaarverslag 2018
Home-Start/Home-Start+ kan voor ouders een welkome aanvulling zijn bij de
opvoeding van hun kinderen. In 2018 kregen in totaal 3.822 gezinnen met 8.109
kinderen een steuntje in de rug van 3.592 vrijwilligers. Het programma dat in 161
gemeenten wordt aangeboden, is preventief van opzet en bedoeld om te voorkomen
dat alledaagse opvoedvragen uitgroeien tot grotere problemen. Over de verhouding
met vrijwilligers vertelt een moeder: “De vrijwilliger is een soort zus voor mij.”
Het aantal gezinnen dat ondersteuning heeft ontvangen is vergeleken met 2017 iets gedaald. Dit betekent
niet de vraag ook minder was. Wisselingen of ziekte bij de coördinatoren en een tekort aan vrijwilligers bij
een aantal locaties zorgden ervoor dat niet alle aanmeldingen konden worden opgepakt. Daarnaast zien we
groei bij gemeenten met Home-Start+ voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar.
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“Opvoeden kent geen grenzen. Iedereen zit met dezelfde dingen.”

Wat speelt er bij gezinnen?
De hulpvragen bij de gezinnen gaan vooral over een luisterend oor en het leren gebruikmaken van
voorzieningen in de buurt. Veel gezinnen die ondersteund worden zijn eenouder gezinnen, veelal
alleenstaande moeders met een klein netwerk. De eenzaamheid onder
deze moeders is vaak groot. De vrijwilliger is een tijdelijke uitbreiding
van het netwerk en gaat samen met de moeder op zoek naar
mogelijkheden om andere moeders te ontmoeten of om
vrijwilligerswerk te doen. Ook het afgelopen jaar zijn er veel
aanmeldingen geweest van vluchtelinggezinnen uit Syrië en Eritrea. De
taalbarrière maakt het werk van de vrijwilliger in deze gezinnen niet
eenvoudig. Naast het opvoeden in een nieuwe cultuur en het leren van
de Nederlandse taal, stellen deze gezinnen vragen over post en
financiën. Met andere organisaties is een Handreiking, een draaiboek
en een e-learning ontwikkeld voor het werken met vluchtelinggezinnen. Ouders die naar Nederland zijn
gevlucht willen het liefst weer een gewoon gezin zijn. Laagdrempelige opvoedondersteuning als die van
Home-Start kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Home-Start 25 jaar
In 1993 kwam Home-Start naar Nederland. De afgelopen 25 jaar hebben vrijwilligers
40.000 gezinnen met 85.000 kinderen ondersteund. Het jubileumjaar ging van start op
3 oktober 2018 in Maastricht met een feest voor vrijwilligers en gezinnen en een
inhoudelijk deel voor verwijzers, vrijwilligers en andere genodigden.
In dit jubileumjaar, van oktober 2018 tot oktober 2019 vragen we speciaal aandacht voor de gezinnen en
de thema’s die we veel tegenkomen: eenzaamheid, sociaal isolement
en overbelasting. Zowel landelijk als lokaal vragen we hiervoor
aandacht door het organiseren van symposia en workshops. We
zetten in dit jubileumjaar in op verbinden: ‘je staat er niet alleen
voor’. Onder meer de titel van de nieuwe Home-Start film verwijst
hiernaar. Door het maken van een megalange feestslinger willen we
kinderen, ouders, verwijzers en gemeenten met elkaar verbinden.
Met deze actie vieren we feest én vragen we aandacht voor
programma’s als Home-Start en Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes, zodat gezinnen die ondersteuning
nodig hebben die ook daadwerkelijk kunnen vinden en krijgen. De kinderfeesten zijn mede mogelijk door
een donatie van het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Verbreding Home-Start
Al een aantal jaren wordt naast het basisprogramma Home-Start voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 6
jaar ook Home-Start+ (7 t/m 14 jaar) uitgevoerd. Dit additionele aanbod kwam voort uit de ervaringen van
coördinatoren, veranderingen in de maatschappij en een veranderende vraag van gemeenten. Home-Start
Nederland heeft in overleg met de Adviesraad besloten tot verdere verbreding. Vanaf 1 januari 2019 is het
programma aan te bieden voor gezinnen met kinderen tot en met maximaal 17 jaar en vanaf 28 weken
zwangerschap. Wanneer een gemeente Home-Start in het programma wil opnemen, wordt in elk geval het
basisprogramma (0 t/m 6 jaar) uitgevoerd; daarnaast kan worden gekozen voor een uitgebreider aanbod.
Gemeenten
In 2018 zijn 10 gemeenten gestopt met Home-Start, omdat ze zijn opgegaan in een nieuwe gemeente of
omdat ze andere activiteiten willen bieden voor een bredere doelgroep. We mochten 16 nieuwe gemeenten
verwelkomen. Home-Start is er nu in 161 gemeenten en 88 gemeenten hebben ook Home-Start+ in hun
pakket. Hieraan werken 213 professionele coördinatoren.
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