Het verhaal van Home-Start

Voorwoord
Home-Start is twintig jaar actief in Nederland. Dat is een felicitatie waard: voor
Home-Start in brede zin en met name voor de vrijwilligers die Home-Start in de
gezinnen gestalte geven. Deze ervaringsdeskundigen nemen de tijd en zetten
hun persoonlijke vaardigheden en betrokkenheid volledig in voor het belang
van hun Home-Start gezin. Zij kunnen bovendien goed ‘op hun handen zitten’
en nemen het niet over van het gezin. Ze luisteren, geven adviezen, doen leuke
dingen met de ouder en/of kinderen, en dragen zo bij aan de ontwikkeling van
de eigen kracht van gezinnen. Ouders houden zelf de regie.
Dit doet Home-Start al twintig jaar. De enorme meerwaarde hiervan wordt
steeds meer gezien. Ook door gemeenten, die eigen kracht, eigen regie en par
ticipatie van burgers hoog in het vaandel hebben staan. Home-Start is dus ook
nog eens heel erg van deze tijd!
De vrijwilliger krijgt ondersteuning van een professionele coördinator, die op
haar beurt een ondersteuner heeft. Zo werkt een vrijwilligersmodel dus heel
laagdrempelig en tegelijkertijd heel professioneel. Echt iets om trots op te zijn
en te koesteren.
Margaret Harrison is de grondlegster van Home-Start. Ik heb het genoegen
gehad om haar te ontmoeten en zij is een zeer bijzondere, warme vrouw. Die
zelfde warmte zie ik bij de vrijwilligers, coördinatoren en andere betrokkenen.
Het is echt mensenwerk.
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Home-Start is het verhaal
van Home-Start opgetekend. Het verhaal dat voor u ligt vertelt hoe de orga
nisatie is gegroeid, van pilot tot een gewaardeerd en deels evidence based
programma dat anno 2013 in zo’n 130 gemeenten beschikbaar is voor ouders.
Ik wens Home-Start nog heel veel jaren van groei, met behoud van de kern van
wat zo goed werkt.
Greet Bouman, voorzitter Home-Start Nederland
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Het verhaal van Home-Start
U staat op het punt een succesverhaal te lezen. Een verhaal over een succes
vol initiatief dat in 1990 uit Engeland naar Nederland is gehaald, hier in 1993
als experiment is begonnen en nu, twintig jaar later, nog steeds doorgroeit.
De naam van dit initiatief is Home-Start: een opvoedondersteuningsprogramma
waarbij al ontelbare gezinnen baat hebben gehad. Als het aan Home-Start ligt,
zullen nog heel veel meer gezinnen van dit mooie programma kunnen profiteren.
Dit jaar viert Home-Start Nederland haar twintigjarige bestaan.
Het verhaal van Home-Start is een verhaal over de kracht van mensen. De kracht
van ouders die weer gaan geloven in hun eigen opvoedvaardigheden en hun
gezinnen weer op de rit krijgen. De kracht van vrijwilligers, die hun ervaringen
en kwaliteiten delen en inzetten in de gezinnen. Door een goede match van
ouder en vrijwilliger groeien beiden meestal enorm. Soms stijgen ze zelfs boven
zichzelf uit. En soms ontstaan er langdurige vriendschappen. Het verhaal van
Home-Start gaat ook over de kracht van coördinatoren die de vrijwilligers bege
leiden. En van nog een heleboel andere mensen die bij Home-Start betrokken
zijn. Home-Start is op meerdere niveaus een stimulans: voor kinderen, ouders,
de omgeving van ouders en vrijwilligers. Dat het werkt, staat als een paal boven
water. Dankzij de uitkomsten van diverse effectonderzoeken is Home-Start in de
landelijke databank Effectieve Jeugdinterventies aangemerkt als deels effectief.
Het verhaal van Home-Start is ook een verhaal over groei. Twintig jaar geleden
gestart als pilot op drie Limburgse locaties, telt Home-Start in dit jubileum
jaar ruim 70 locaties in heel Nederland gefinancierd door zo’n 130 gemeenten.
Een prestatie van formaat. Home-Start heeft voor iedere locatie gezocht naar
de beste lokale kansen en mogelijkheden om bij aan te haken. Dat was nu eens
jeugdwelzijn, dan weer jeugdgezondheidszorg vanwege de laagdrempeligheid
van de consultatiebureaus waar de meeste ouders toch al komen. Een kwestie
van goed onderzoeken en succesvol lobbyen. En natuurlijk ook van de juiste
keuzes maken als zich nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen voordoen, zoals
de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de vorming van de
Centra voor Jeugd en Gezin. Getuige de gestage en voortdurende groei van het
aantal Home-Start locaties is dat aardig gelukt. Bovendien nemen steeds meer
gemeenten Home-Start in hun aanbod op omdat het bewezen effectief is.
Ten slotte is het verhaal van Home-Start een bundeling van grote en kleine
succesverhalen. Verhalen van gezinnen en vrijwilligers, stuk voor stuk uniek
en steeds vol optimisme. Allemaal gebundeld zijn ze helemáál krachtig.
Want samen vertellen ze het succesvolle verhaal van Home-Start.

De kern van
Home-Start: gezinnen

Het verhaal van Home-Start
kan niet beginnen zonder iets
te vertellen over de kern én het
uitgangspunt van het programma:
vrijwilligers ondersteunen ouders.
Met dát doel is Home-Start opgezet.
Daarom zijn de eerste twee hoofd
stukken gewijd aan deze twee belang
rijkste doelgroepen van Home-Start.
Home-Start is in Engeland in 1973 ontstaan als aan
vulling op de professionele hulp- en dienstverlening.
Margaret Harrison, de grondlegster van Home-Start,
werkte lange tijd als vrijwilligster in een buurt
centrum in Leicester. Wat opviel was dat de gezinnen
in haar, als vrijwilligster, vooral een andere ouder
of een vriendin zagen, bij wie zij hun hart konden
luchten. Veel ouders vroegen haar om bij hen thuis
langs te komen: “Dan kunnen we eens écht met
elkaar praten”. Deze ervaringen vormden de impuls
voor Home-Start Engeland; Margaret Harrison ont
wikkelde een methodiek waarvan de vorm en de
uitgangspunten dicht bij de gezinnen blijven en die
goed overdraagbaar is aan vrijwilligers.

voor gezinnen in Nederland – hoofdstuk 3 t/m 5
vertellen hoe dat zo gekomen is. Het doel van
Home-Start was en is nog steeds: het ondersteunen
van ouders zodat zij hun kinderen beter kunnen
opvoeden. Dat leidt tot verbetering van het welzijn
van zowel ouders als hun kinderen en daarmee
worden ernstige problemen voor opgroeiende
kinderen voorkomen.

Voor alle ouders
In principe kan iedere ouder in aanmerking komen
voor Home-Start ondersteuning. Immers: álle jonge
ouders maken met de komst van kinderen in een
korte periode veel veranderingen mee. Denk hier
bij aan de balans tussen privé en werk, geld, huis
vesting en sociale contacten. Elke ouder weet wat het
betekent om opeens aan huis gebonden te zijn, korte
of gebroken nachten door te maken en aan een totaal
ander levensritme te moeten wennen. Gezinnen zijn
in deze periode extra kwetsbaar, soms zelfs tijdelijk
uit balans, en kunnen dan extra steun gebruiken.
De opvoeding wordt hun soms te veel en kan een
bron van spanning en stress vormen. Home-Start is
toepasbaar in al deze gezinnen. In de basis is het
namelijk een eenvoudig en makkelijk overdraagbaar
programma, mede door de herkenbaarheid.

Wat goed gaat staat centraal

Margaret Harrison

Verbeteren welzijn van ouders
In Nederland werd met belangstelling gekeken naar
Harrisons vernieuwende visie op het ondersteunen
van gezinnen. Sinds 1993 is Home-Start beschikbaar

Ouders melden zich in principe zelf aan bij HomeStart. Ze kunnen op het bestaan van het programma
worden gewezen door verwijzers zoals de huisarts,
het consultatiebureau en andere beroepskrachten die
met gezinnen en/of kinderen werken.
De behoeften, vragen en grenzen van een gezin
vormen het uitgangspunt voor Home-Start. Daarom
hebben ouders de regie in handen. Zij bepalen aan
welke vorm van ondersteuning of hulp zij behoefte
hebben. Zij bepalen ook hoe vaak de vrijwilliger komt
en hoe lang ze van Home-Start gebruik willen maken.
Ouders beschikken in principe over voldoende
mogelijkheden om hun kinderen adequaat te bege
leiden en op te voeden; dat is het uitg angspunt van
Home-Start. Niet datgene wat niet loopt en waarover
ouders zich onzeker of machteloos voelen, maar dat
gene wat wél goed gaat staat centraal. Home-Start
kiest voor het versterken van de draagkracht van
gezinnen. Optimisme is daarom essentieel, evenals de
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vaardigheid om het leuke en positieve te herkennen
en uit te lichten. In de Home-Start filosofie is het van
groot belang dat de coördinator en de vrijwilliger de
zaken niet van ouders overnemen en het initiatief

Gezinnen en opvoeding
Hoeveel gezinnen zijn er nu eigenlijk in Nederland?
En hoeveel daarvan hebben wel eens problemen
of maken zich zorgen over de opvoeding? De ant
woorden op dergelijke vragen zijn onder andere
te vinden in de Jeugdmonitor. De monitor wordt
samengesteld op basis van bestaande rappor
tages en databestanden, en geeft daarmee een
indruk hoe het gaat met de leeftijdg roep van 0 tot
25 jaar; met de jeugd in Nederland dus. Hiervoor
worden indicatoren geselecteerd op de volgende
domeinen: jeugd en gezin, jeugd en gezondheid,
jeugd op school, jeugd op de arbeidsmarkt, jeugd
en veiligheid.

Aantallen gezinnen
Op 1 januari 2011 (cijfers van 2012 nog niet beschik
baar) telde Nederland 2.548.000 gezinnen, waarvan
500.000 eenoudergezinnen. In deze eenouder
gezinnen groeiden bijna 518.000 jongeren (van 0
tot 25 jaar) op, meestal bij de moeder, alhoewel
co-ouderschap ook steeds vaker voorkomt.

Aantallen kinderen
Op 1 januari 2012 woonden ruim 4,94 miljoen
kinderen van 0-25 jaar in Nederland; dit is bijna
30% van de totale bevolking. Naar verwachting
daalt dit percentage de komende jaren tot 28% in
2020. Van de kinderen vielen er 736.000 in de leef
tijdsg roep van 0-4 jaar, en 1.562.000 in de leeftijds
groep van 4-12 jaar.

Kans op armoede
In 2010 groeiden 314.000 kinderen – één op de
tien – op in een gezin met een laag inkomen. Dat
betekent dat bijna één op de tien kinderen te maken
heeft met een kans op armoede. Het betreft hier
vaak eenoudergezinnen; bijna 30% van de kinderen
die met één ouder opgroeide, leefde in 2010 in
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bij hen laten liggen. Home-Start volgt het ritme van
het gezin.

een gezin met een laag inkomen. Ter vergelijking:
van de kinderen die met beide ouders opgroeiden,
leefde ruim 6% onder de lage inkomensgrens.

Vermoeden mishandeling of verwaarlozing
In 2011 is ruim 65.000 keer contact opgenomen
met een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK), door mensen die een vermoeden hadden
van verwaarlozing of mishandeling van een
minderjarig kind.

Tevredenheid over opvoeding (cijfers 2007)
Hoe tevreden zijn ouders nu eigenlijk over op
voeding? Helaas heeft de Jeugdmonitor geen
beschikking over recente cijfers; de laatste cijfers
over dit onderwerp dateren van 2007. Daaruit blijkt
dat 94% van de ouders van kinderen van 4-18 jaar
tevreden was over de opvoeding, 11% gaf aan het
gevoel te hebben de opvoeding niet goed aan te
kunnen en 36% maakte zich wel eens zorgen over
de opvoeding.
Toch gaat het in Nederland met de meeste gezinnen
en kinderen goed. Wie vragen heeft over de op
voeding heeft immers niet meteen een opvoed
probleem. Bij 15% van de gezinnen worden wel
opvoedproblemen gesignaleerd; bij 1% gaat het om
zware problematiek, bij 4% om matige problematiek
en bij 10% om lichte problematiek. Er zijn verschillen
tussen gezinnen: arme ouders, eenoudergezinnen,
niet-westerse ouders, ouders van jongens, laag
opgeleide ouders, kleine gezinnen en gezinnen
met één werkende ouder hebben vaker opvoed
problemen dan gezinnen met twee werkende ouders.
Opvallend is het percentage gezinnen dat in 2007
aangaf hulp bij de opvoeding in te schakelen:
dat was maar liefst 61%.
Bron: www.jeugdmonitor.cbs.nl, Jaarrapport 2012

Tevreden ouders
De introductie van het Home-Start programma in
Nederland bleek een schot in de roos. De HomeStart gezinnen zijn vanaf het allereerste begin erg te
spreken over de ondersteuning. Uit een van de eerste
onderzoeken onder Home-Start ouders in 1997 kwam
naar voren dat zij het meeste behoefte hebben aan
emotionele steun voor henzelf en daarna aan steun bij
de opvoeding van de kinderen1. Al in de experiment
periode gaf 90% van de ouders aan tevreden of zeer
tevreden te zijn over de ondersteuning2. Ook in latere
onderzoeken bleven ouders aangeven dat zij tevreden
zijn met de ondersteuning. Door de ondersteuning
traden er positieve veranderingen op ten aanzien
van de concrete vragen en problemen die de ouders
ervoeren. Door de ondersteuning kregen ouders meer
zelfvertrouwen, ervoeren ze minder opvoedings
stress, stonden ze steviger in hun schoenen bij de
opvoeding, kwamen ze weer onder de mensen, gingen
ze werken en/of legden ze contacten met andere
moeders. De directe resultaten van Home-Start zijn
dus vooral voelbaar in het leven van de ouders. Zie
ook hoofdstuk 8 over onderzoek.

Veranderingen in de samenstelling
De gezinnen die een beroep doen op Home-Start
waren en zijn verschillend in samenstelling. Dat
geldt voor hun sociaal-economische achterg rond en
afkomst, maar ook voor hun behoefte aan hulp en
ondersteuning. Ten opzichte van de beginperiode is er
een aantal veranderingen te signaleren. Zo is bijvoor
beeld het aantal ouders met een etnische achterg rond
toegenomen. In enkele regio’s maken zij zelfs 30 tot
40% van het aantal ondersteunde gezinnen uit. Deze
gezinnen hebben vaak specifieke vragen. Ze willen
bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving beter leren
kennen en begrijpen, oefenen in het spreken van
Nederlands en andere ouders leren kennen. Verder
zijn er in de loop van de tijd meer vaders als deel
nemer of als vrijwilliger betrokken bij Home-Start.
 ome-Start geëvalueerd, door J.Hermanns, L. van de
H
Venne en P. Leseman (SCO-Kohnstamm Instituut),
mei 1997
2
Home-Start tussen tafellaken en servet. Programmaevaluatie, door Anke van Dijke en Linda Terpstra
(NIZW), 1998, pag. 34
1

‘Ik kreeg het vertrouwen dat ik het kan’
Emilie Malosse (37): “Vorig jaar zag ik het even niet
meer zitten. Ik was helemaal op. Mijn tweeling zat
met z’n 2 jaar op een moeilijke leeftijd. Ik kon tien
keer ‘nee’ zeggen en dan luisterden ze nog niet.
Vooral rond etenstijd had ik het zwaar; mijn vriend
werkt veel en is dan nog niet thuis. Mijn ouders
wonen in Frankrijk; hen wilde ik niet met mijn
problemen belasten. Het consultatiebureau verwees
me naar Home-Start Utrecht. Coördinator Sonja
kwam langs en zag gelijk wat het probleem was.
De kinderen waren op dat moment erg lastig en ik
was zo moe dat ik meteen begon te huilen.
Na de zomervakantie kwam vrijwilligster Hermien.
Het klikte erg goed. De eerste keer kwam ze twee
uurtjes, maar ze gaf aan dat ze ook wel langer kon
komen. Vanaf toen kwam ze elke woensdag van 14
tot 19 uur. Daardoor is er enorm veel rust gekomen in
mijn huishouden. Vooral aan tafel: als je in je eentje
bent, kun je niet alles overzien. Gooit er dan eentje
zijn bord op de grond, dan grijpt de ander zijn kans
als je met je hoofd onder tafel zit om het bord op
te rapen. Met z’n tweeën hadden we er veel meer
grip op. Hermien liet mij zien dat ik hartstikke leuke
kinderen heb, maar dat ik soms iets consequenter
moet zijn en ze strenger moet aanpakken aan tafel.
‘Dat accepteren we niet’, zei ze dan. Tegelijkertijd
gaf ze me het vertrouwen dat ik het gewoon kan –
opvoeden. Elke week schreef ik steeds op waar ik
tegenaan liep en dan besprak ik dat met haar. Wat
ook heel prettig was: doordat Hermien er was op
woensdag, kon ik die dag af en toe op stap gaan
met m’n oudste, die ik op deze manier weer wat meer
aandacht kon geven.
In januari merkte ik dat ik steeds minder vragen had
voor Hermien. Alles ging beter lopen en ik voelde dat
ik het langzamerhand weer zelf kon. Daarom hebben
we de ondersteuning afgebouwd. Natuurlijk zijn de
kinderen nog wel eens lastig. Het zijn immers peuters.
Maar het is te corrigeren, en het allerbelangrijkste:
ik kan er zelf weer beter tegen.”
Uit Home-Start Nieuws, zomer 2012
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Het goud van de
organisatie: vrijwilligers

Tijd hebben voor de ander
en meeleven, dat zijn de ken
merken van de ondersteuning
die vrijwilligers aan de gezinnen
geven. Deze ‘menselijke kant’ van
de zorg heeft mede de groei van
Home-Start bepaald.
De vrijwilligers die de gezinnen ondersteunen,
zijn over het algemeen zelf ouder en (her)kennen
de vragen en problemen van jonge gezinnen. Zij
delen hun eigen ervaring als ouder met andere
ouders, voor wie deze steun tegelijkertijd voelt als
erkenning: erkenning dat opvoeden niet gemakkelijk
is en dat je leven met kinderen soms op z’n kop
staat. Vrijwilligers vormen eigenlijk het belangrijkste
kwaliteitsinstrument; zij zijn het goud van
de organisatie.

Emotionele steun
Home-Start biedt al vanaf het begin een goed uit
gewerkt concept voor een vrijwilligersaanbod.
Home-Start hanteert een eenvoudige en makkelijk
overdraagbare werkwijze en basisprincipes,
zoals luisteren, tijd en aandacht geven aan de
ouder, uitg aan van de eigen kracht van de ouder
(empowerment) en de regie bij de ouders laten,
het zogenaamde ‘op de handen zitten’. De vrij
williger neemt z’n eigen persoonlijke kwaliteiten en
ervaringen mee en juist die zijn uitermate belangrijk
voor het slagen van de ondersteuning. Persoonlijke
betrokkenheid, aandacht voor de ouders, warmte,
menselijkheid, gelijkwaardigheid, vriendschap en
beschikbaarheid van de vrijwilliger maken HomeStart succesvol. De hulp is niet planmatig, expliciet
niet professioneel en geschiedt op basis van gelijk
waardigheid en samenwerking.
Al in een onderzoek uit 1997 gaven de Home-Start
vrijwilligers zelf aan dat het geven van emotionele
steun de belangrijkste vorm van steun is3. Dit is tot
op de dag van vandaag zo gebleven: ouders geven dit
3

in de evaluatie geregeld zelf aan. Ook praktische hulp
wordt als belangrijk ervaren. Verder is het essentieel
dat de ondersteuning bij het gezin thuis plaatsvindt.

Persoonlijke groei
Tegenover het werk dat vrijwilligers bij Home-Start
doen, staat geen financiële vergoeding. Maar op het
immateriële vlak heeft Home-Start een vrijwilliger
veel te bieden: actief blijven, ervaring opdoen,
zinvol bezig zijn, sociale contacten, persoonlijke
groei en werkervaring. Home-Start kan zelfs een
opstap zijn naar betaald werk of doorgroei naar de
functie van coördinator. De training en begeleiding
van vrijwilligers zijn mede gericht op hun wens om
competenties te ontwikkelen en/of een persoonlijke
groei door te maken.

Actieve opstelling
Uit de Home-Start rapportage blijkt dat de vrijwilligers
meestal mensen zijn met een actieve opstelling:
ongeveer de helft van hen heeft een betaalde baan
en de meesten hebben al ervaring met het werken
als vrijwilliger. Door haar gestructureerde werkwijze
trekt Home-Start uiteenlopende vrijwilligers aan, qua
opleiding en achtergrond. Het is opvallend dat zowel
hoog- als laagopgeleide vrijwilligers deel uitmaken
van de vrijwilligersteams. Home-Start werft onder
vrijwilligers met verschillende achtergronden om bij
de ouders met evenzovele diverse achterg ronden
te kunnen aansluiten. Juist die match is een van de
succesfactoren van Home-Start.
Het lukt Home-Start nog steeds goed om vrijwilligers
te werven en aan zich te binden. Wel is er een
verandering: vrijwilligers blijven korter bij Home-Start.
Waar ze voorheen soms wel tien tot twaalf jaar vrij
williger waren, is nu vijf jaar al vrij lang. Verder is
het de laatste jaren merkbaar lastiger geworden om
vrijwilligers te vinden in de stedelijke gebieden. In
die gebieden blijven vrijwilligers korter bij Home-Start
dan in de andere regio’s. Ook is gebleken dat vrij
willigers gemiddeld jonger zijn dan in de beginjaren.

 ome-Start geëvalueerd, door J.Hermanns, L. van de
H
Venne en P.Leseman (SCO-Kohnstamm Instituut), mei
1997, pag. 71
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‘Steeds weer ben ik verrast wat je samen kunt bereiken’
Vrijwilligster Greet Schoonderbeek (59) van HomeStart Amersfoort: “De filosofie van Home-Start sprak
me meteen aan toen ik er voor het eerst mee kennis
maakte. Ik weet het nog goed. Dat was veertien jaar
geleden bij een Home-Start-feestje in het bos. Hart
verwarmend vond ik de mensen; ik voelde me meteen
bij hen thuis. De warmte, en tegelijkertijd enorm
professioneel… Het was toen dat ik besloot: hier wil
ik bij horen. Dat gevoel klopt nu, na veertien jaar,
nog steeds. Ongelooflijk hoe gemotiveerd Home-Startvrijwilligers zijn. Ze zijn zó sterk en denken mooi.
De laatste jaren heb ik vooral allochtone gezinnen
ondersteund. Ik vind het bijzonder dat zij uit een
ander land komen en om hulp durven vragen. In de
afgelopen veertien jaar heb ik allochtone gezinnen
zien veranderen. De moeders zijn sterker geworden en
durven meer voor zichzelf op te komen.

Daphne en Greet
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Als vrijwilliger groei je met een gezin mee. Als je een
maal geaccepteerd bent, word je omarmd met alles
erop en eraan. Samen met het gezin probeer ik hun
eenzaamheid te doorbreken, contacten te leggen. Dat
gaat niet vanzelf, maar steeds weer ben ik verrast
wat je samen kunt bereiken. Door dit alles ben ik
persoonlijk heel erg gegroeid. Ik ben heel veel mooie
mensen tegengekomen en ben er meer door open
gaan staan.”
Uit Home-Start Nieuws, december 2011

‘Mijn doel als vrijwilliger is een beetje
houvast geven’
Anderhalf jaar lang kreeg Nasreen Badoella onder
steuning van Home-Start vrijwilliger – nu coördinator
– Jantine de Ruiter. Ze had er zoveel baat bij dat ze
besloot zelf vrijwilliger te worden.
“Toen ik twee jaar in Almere woonde, werd mijn
tweede kindje geboren. De baby huilde veel en had
veel aandacht nodig, waardoor ik minder aandacht
kon geven aan mijn oudste. Ik raakte uitgeput en
had het gevoel dat ik er alleen voor stond. Mijn man
was voor zijn werk hele dagen van huis en in Almere
kende ik nog niemand op wie ik echt kon terugvallen.
Buiten liep ik met een glimlach en opgeheven hoofd,
maar van binnen voelde ik me eenzaam. Toen wees
het consultatiebureau me op Home-Start. Algauw keek
ik uit naar de wekelijkse bezoeken van vrijwilliger
Jantine, het klikte tussen ons. Haar aanwezigheid
betekende ook dat ik iets meer tijd had om bijvoor
beeld even te douchen. Dat lijken kleine dingen,
maar het geeft veel lucht. Even geen aandacht aan
je kinderen hoeven geven. En onderwijl dekte Jantine
de tafel, zette een kopje thee, gaf de kinderen een
stukje ontbijtkoek. Gewoon, even gezelligheid in huis.
Ze zong veel met de kinderen, las een boekje met hen
en sprak veel met mij. Ik kon echt m’n ei bij haar kwijt.
Inmiddels heb ik mijn draai gevonden in Almere; toen
mijn kinderen naar school gingen, werd ik leesmoeder
en leerde ik steeds meer mensen kennen. Twee
jaar geleden zag ik in de krant een oproep waarin
Home-Start vrijwilligers werden gezocht. Ik dacht
meteen: ‘Dat is iets voor mij!’ In mijn eerste gezin
had de moeder het druk met haar baby van negen
maanden en daardoor kwam het oudste kind aandacht
tekort. Ook merkte ik dat de moeder met zichzelf in de
knoop zat. Ik heb veel met haar gepraat en naar haar
geluisterd, zoals Jantine bij mij had gedaan. En steeds
zei ik tegen de moeder: ‘Elke dag die voorbijgaat, is
een stapje op weg naar rustiger tijden.’ Eigenlijk is dat
mijn enige doel, een beetje houvast geven. Meer niet,
want uiteindelijk moeten ze het zelf doen.”
Uit Home-Start Nieuws, december 2006
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Hoe het begon

De geschiedenis van Home-Start thuis maken?’ Zo’n vijftien programma’s vonden
zij de moeite van een nader onderzoek waard. Ze
in Nederland begint in 1991.
nodigden vertegenwoordigers van deze programma’s
Toen bracht een delegatie van
uit en organiseerden van 10-12 oktober 1989 een
mensen uit de praktijk een bezoek aan belanghebbende conferentie in Scheveningen:
Home-Start in Engeland. Op basis van The power to change lies within the families.
hun positieve verslag ging Home-Start De conferentie zou ingrijpende gevolgen hebben.
als proef van start in drie Limburgse
proeflocaties. Een kleine geschiedenis. De kracht in gezinnen
Jeugdzorg rond 1990
Zo’n twintig jaar geleden was de visie op jeugdzorg
revolutionair anders dan nu. Kinderen die problemen
hadden of in het gezin problemen veroorzaakten,
werden vaak in een instelling, dus uit huis, geplaatst,
bijvoorbeeld in medische kinderhuizen en internaten.
Het overgrote deel van het budget van het toenmalige
ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, nu ministerie van VWS), zo’n 90%, ging naar
die vorm van zorg, de zogeheten residentiële zorg.
Eind jaren 80 begon het idee dat uithuisplaatsing de
beste oplossing zou zijn te kantelen. Thijs Malmberg,
toenmalig directeur Jeugdbeleid op het ministerie
van WVC, hoorde vanuit het buitenland verhalen
over andere vormen van zorg, die meer gezinsgericht
waren, zoals in Scandinavië en Amerika. In Nederland
daarentegen werd, zoals Fokko Kool, toenmalig
ambtenaar op het ministerie, het verwoordt: ‘veel
gewerkt vóór ouders en kinderen, maar weinig mét
hen.’ Dat moest anders kunnen, vonden Malmberg
en Kool. Ze gingen op zoek naar programma’s die
goedkoper, effectiever, laagdrempeliger en vooral
gezinsgerichter werkten – ook al omdat er in die
tijd flinke bezuinigingen in de jeugdzorg moesten
worden doorgevoerd. Omdat de (gezinsgerichte)
opvoedingsondersteuning en de lichte pedagogische
hulpverlening in Nederland nog in de kinderschoenen
stonden, pleitten ze voor uitwisseling van nationale
en internationale ervaringen op dit gebied. Door hun
contacten met het buitenland wisten ze dat daar
juist veel werd gewerkt ín de gezinnen. Dat bracht
hen op het idee om ambassades en bekenden in
ongeveer twintig landen de vraag te stellen: ‘Zijn er
in jullie land vernieuwende projecten die hun effect
bewezen hebben door onderzoek, die op meerdere
plekken in bedrijf zijn en die de verbinding met

Uit vijftien landen lieten 52 professionals op de con
ferentie The power to change lies within the families
een breed scala aan kennis en ervaring in de jeugd
zorg zien4. Ze vertelden hoe ouders en kinderen hun
kracht hervonden en problemen de baas werden,
doordat er mét hen in plaats van vóór hen werd
gewerkt. De gepresenteerde programma’s werkten
persoonsgericht, in plaats van probleemgericht.
Mensen stonden allemaal in direct contact met
kinderen en hun families. Ze stimuleerden wat goed
ging, in plaats van te focussen op wat niet goed ging.
Ook werkten ze vraaggericht. Bij de gezinnen werd
steeds gekeken: waar heeft het gezin zelf het meeste
last van? En wat kunnen de gezinsleden zélf doen om
hun situatie te veranderen?

Vader Ton en dochter

4

T he power to change lies within the families,
international seminar for innovative institutions
(rapport)
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Drie programma’s spraken het ministerie van WVC in
het bijzonder aan:
> Home-Start uit Engeland. De presentatie van
Margaret Harrison over de werkwijze met vrij
willigers sprak meteen aan.
> Family’s first uit de Verenigde Staten (praktisch,
intensief thuishulpprogramma gedurende vier tot
zes weken).
> Hanen early language program uit Canada
(een cursus voor ouders van kinderen met
taalontwikkelingsproblematiek).
In de plenaire slotsessie van de conferentie werd
besloten om de behoeften uit te werken en ook de
mogelijkheden voor follow-up te onderzoeken.

Internationale klankbordgroep
Na de conferentie werd er een internationale klank
bordgroep (International Initiative) opgericht, waarin
zowel mensen uit de praktijk als beleidsmakers
zaten, om de praktijkmensen in contact te brengen
met de beleidsmakers. Die konden immers zorgen
voor regelgeving, contacten en financiering. Thijs
Malmberg, Fokko Kool en Margaret Harrison maakten
deel uit van deze groep. De groep organiseerde nog
verschillende conferenties, onder andere in Lissabon,
Israël en Nederland, om ervoor te zorgen dat de
filosofie om vanuit gezinnen te werken internationaal
én in Nederland steeds meer voedingsbodem kreeg.
Er was grote belangstelling, ook vanuit de politiek,
om naar andere modellen te kijken. Internationale
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uitwisseling is bovendien een goedkopere manier om
programma’s te ontwikkelen dan het zelf te doen.

Rondkijken in Engeland
De conferentie had een beleidsverandering tot
gevolg. Op het ministerie kwam meer aandacht
voor lichte vormen van hulpverlening en preventie,
zoals opvoedingsondersteuning – als middel om
te voorkomen dat (lichte) opvoedingsproblemen
uitgroeien tot zware. De kern werd: jeugdzorg
moet zo laagdrempelig en licht mogelijk zijn, moet
zo kort mogelijk duren en moet zo dicht mogelijk
bij huis plaatsvinden. In het nieuwe beleid werd
benadrukt dat de vragen en behoeften van ouders
het uitgangspunt moesten vormen voor preventie en
hulpverlening. Het versterken van de mogelijkheden
en het probleemoplossend vermogen van ouders
kwam meer centraal te staan.
Vrij snel na de Scheveningse conferentie werd op
het ministerie besloten om de drie programma’s die
het meeste indruk hadden gemaakt in Nederland
te introduceren in de vorm van een pilot. In 1991
bracht een Nederlandse delegatie een bezoek aan
Home-Start in Engeland. De delegatie bestond uit
mensen uit de praktijk, om hen enthousiast te maken
en om hun collega’s van Home-Start Engeland aan
de tand te voelen: werkt het echt wel zo goed? De
delegatie bracht een positief verslag uit. Daarop gaf
het ministerie aan het NIZW (Nederlands Instituut
voor Zorg en Welzijn, tegenwoordig Nji) en aan Liose,
(de Limburgse steunorganisatie die later opging in
Symbiose) de opdracht om op drie proeflocaties in
Limburg na te gaan welke mogelijkheden er waren
voor Home-Start.

Fokko Kool, ambtenaar Jeugdbeleid
ministerie van VWS van 1983 tot 2002:
“Terugkijkend op de Scheveningse conferentie vond
ik dat een inspirerende en nuttige tijd. We waren
bezig met vernieuwing en zagen dat het werkte. In de
kranten lees je dagelijks hoeveel dingen niet werken
in de jeugdzorg. Maar in gezinnen is altijd kracht
aanwezig, daar kun je mee verder!
Door Margaret Harrison was ik direct geïnspireerd.
Ik herinner me mijn kennismaking met haar heel
goed. Ik ontving de mensen die aankwamen voor
de conferentie. Margaret kwam binnen en zei
meteen: ‘Wat fantastisch dat jullie deze conferentie
organiseren. Hoe kwamen jullie op dit idee?’ Het is
geweldig om te zien hoe zij mensen waardering weet
te geven, dat is haar kracht. Zij kan goed verbinden,
van de mensen die hulp nodig hebben tot mensen op
het hoogste politieke niveau waar het geld vandaan
moet komen. Haar manier van praten en doen zit
in het programma. Aan de ene kant is ze echt een
Engelse lady – ze kan zo op de thee bij koningin
Elizabeth, wat ze trouwens ook heeft gedaan – maar
je ziet haar net zo makkelijk in een achterstandswijk
met gewone mensen praten. Ze is heel naturel, erg
zichzelf. Iedereen voelt zich prettig bij haar.
Ik vond het erg leuk dat ik een bijdrage kon leveren
aan de ontluiking van de bloem die Home-Start heet.
Ik denk dat Nederlandse gezinnen daar echt voordeel
bij hebben.
Mijn advies aan Home-Start? Houd de kern vast. Die is
zo goed, het is echt een gouden formule. Omdat het
programma werkt vanuit respect voor elkaar, aansluit
bij wat speelt en omdat het werkt met vrijwilligers die
levenservaring hebben. Een vrijwilliger kan zeggen:
‘Joh, dat heb ik ook meegemaakt. Ga jij gewoon eens
lekker naar buiten, dan blijf ik bij de kinderen.’ Dat
zal een traditionele hulpverlener niet snel doen.”

Zelfstandig of ingebed? (1992)
Moest Home-Start in Nederland een zelfstandige
vrijwilligersorganisatie worden, zoals in Engeland, of
ingebed in bestaande professionele voorzieningen?
Die keuze moest eerst worden gemaakt. In Engeland
bestaat een duidelijke vrijwilligerscultuur op het
gebied van hulp- en dienstverlening. Er is een
lange traditie in de werving van vrijwilligers even
als in fondsenwerving. In Nederland daarentegen
is hulp- en dienstverlening opgenomen in een uit
gebreid stelsel van professionele zorg. Bovendien
heeft Nederland geen traditie met fondsenwerving
op dit terrein. Zorg en welzijn werden en worden in
Nederland vrijwel uitsluitend door de verschillende
overheden gefinancierd.
Er werd besloten gebruik te maken van de bestaande
infrastructuur en op het terrein van zorg en vormen
van hulp- en dienstverlening aan te haken bij
bestaande professionele voorzieningen. Het jeugd
welzijnswerk in Limburg kreeg als eerste de gelegen
heid om de Home-Start methodiek te ontwikkelen
en te beoordelen. Overigens had Margaret Harrison
in eerste instantie moeite met de koppeling aan
een organisatie van professionals. Zij vreesde
dat de situaties in de gezinnen teveel werden
geproblematiseerd als Home-Start zou aanhaken
bij bijvoorbeeld jeugdhulpverlening.

Zoeken naar kansen en mogelijkheden
Er moest nog een andere discussie worden gevoerd:
gaat Home-Start uiteindelijk aanhaken bij jeugd
welzijn, jeugdgezondheidszorg of jeugdzorg? Of
gemeenten financiering beschikbaar stellen, hangt
in belangrijke mate af van de bestaande beleids
kaders in de betreffende gemeente. Al in het begin
was duidelijk dat Home-Start flexibel moest om
gaan met de keuze voor een bepaald beleidsveld.
Een aantal gemeenten wilde Home-Start vanuit het
beleidsveld jeugdwelzijn of de jeugdgezondheidszorg
financieren samen met het programma MIM (moeders
informeren moeders). In deze twee programma’s zit
een overlap. Ze zijn immers beide gericht op ouders
in de opvoedsituatie. Maar MIM is meer een vorm
van (gezondheids)voorlichting. De angst bestond
dat Home-Start en MIM door elkaar zouden lopen.
Uiteindelijk kon Home-Start hierin toch meegaan,
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Thijs Malmberg, directeur Jeugdbeleid
ministerie van WVC (later VWS) van 1990
tot 1995:
“Toen ik Margaret Harrison zag spreken op de con
ferentie, vond ik dat heel indrukwekkend. Ze is heel
aardig en creëert een prettige sfeer. Daardoor kon je
gelijk zien hoe belangrijk sfeer is bij het binnenkomen
in gezinnen. Ik realiseerde me: voor een gezins
gerichte benadering moet je uitstralen wat je wilt zijn.

door heel duidelijk in het achterhoofd te houden:
Home-Start is anders, heeft een andere doelgroep en
een ander doel. Door Home-Start te laten financieren
vanuit het beleidsveld jeugdwelzijn werd Home-Start
minder geassocieerd met problemen. Jeugdwelzijn
had lange tijd de voorkeur, maar daarbij aanhaken
was niet in iedere gemeente mogelijk. In andere
gemeenten bleek het juist weer handiger om aan te
haken bij jeugdgezondheidszorg, vanwege de laag
drempeligheid van de consultatiebureaus waar de
meeste ouders toch al komen. Dus beter was te
onderzoeken: waar liggen kansen en mogelijkheden?
Wat is hier de beste weg om geld boven tafel te
krijgen? Het was echt pionieren. Wat op de ene plek
werkte, hoefde niet op de andere plek te werken. Dit
had ook vaak met mensen te maken. De ene wet
houder was meer voorstander van Home-Start dan
de andere.

Vanuit het ministerie wilden we in die tijd inzetten
op ‘zorg rondom gezinnen’. Dat speelde toen al en
het is nu weer actueel (‘wrap around care’). Daardoor
hoopten we risicogroepen eerder te bereiken. Maar
het was lastig, want de jeugdzorg was erg gericht op
orthopedagogische kennis, op dure deskundigheid.
Op de opleidingen werden vijf vakken orthopeda
gogiek gedoceerd, maar er was nauwelijks algemene
pedagogiek voorhanden, terwijl we dat nou juist
zo nodig hadden in de gezinnen. Home-Start werd
destijds door de instellingen met argwaan bekeken,
omdat Home-Start helemaal geen verbinding had met
de reguliere jeugdzorg. Wij legden de instellingen
een uitdaging voor: ‘Je mag je budget houden, maar
zorg er nou eens voor dat je meer kinderen helpt of
kinderen beter helpt.’ Toen noemden ze ineens allerlei
andere, met name gezinsgerichte, vormen. Toch
was vernieuwing in de jeugdzorg moeilijk door te
voeren; je vecht immers tegen 100 jaar traditie waarin
residentiële zorg de norm was.
Home-Start vonden we, vanwege de mooie opbouw
met vrijwilligers, gelijk goed bij Nederland passen;
we hebben in ons land immers een stevige vrij
willigerscultuur. Het is een kracht dat Home-Start blijft
doorontwikkelen en dat er – in de vorm van HomeStart International – een internationale praktijk is.
Daardoor kun je laten zien dat het écht werkt, dat het
geen papieren verhaal is.
Mijn advies voor Home-Start? Als al het budget voor
jeugdzorg naar gemeenten toegaat, denk dan goed
na over je eigen rol. Zorg dat je er klaar voor bent,
dat je resultaten kunt laten zien.”
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Pionieren

Toen eenmaal duidelijk was
dat Home-Start kon starten in
Nederland en onder welke voor
waarden, konden de eerste gezinnen
worden ondersteund. Een fase van
pionieren brak aan.
Het NIZW vertaalde Home-Start naar de Nederlandse
situatie. Vertalen hield in: letterlijk vertalen van het
beschikbare materiaal, maar ook enigszins aanpassen
in organisatie. Zo was het in Nederland bijvoorbeeld
gebruikelijk om via de reguliere kanalen financiering
te zoeken. Hoe dat moest, en bij welke van de vele
organisaties, structuren, sociale en financiële kaders
het programma het beste aansluiting kon vinden, was
niet te vinden in het Engelse materiaal; daar focuste
men immers op autonomie en onafhankelijkheid
van overheidsfinanciering.

De eerste pilots (1993-1996)
Vervolgens zorgden het NIZW en Liose er samen
voor dat Home-Start in 1993 van start kon gaan op
drie Limburgse proeflocaties: Maastricht, Heerlen en
Venray. Het NIZW en Liose ondersteunden de pilots.
Ze zochten samenwerking met lokale organisaties
voor welzijn, sociaal cultureel werk en thuiszorg:
Traject in Maastricht, Tracee in Heerlen en RISC (later
opgegaan in Synthese) in Venray.
Een Project Advies Groep (PAG), waaraan ook het
ministerie van VWS deelnam, zorgde voor beleids
advies en onderzoek. Eind 1992 gingen de eerste
aspirant-coördinatoren, vrijwilligers, ondersteuners
en trainers naar Engeland om te worden getraind.
Onder hen waren Anke van Dijke en Linda Terpstra
van het NIZW, ondersteuner Annemarie van Wijmen
en vrijwilliger Gerti Fijen. In de proefprojecten
werden ongeveer 60 gezinnen ondersteund door
circa 30 vrijwilligers5.

5

 ie voor een uitgebreide beschrijving en resultaten
Z
van de drie proefprojecten Home-Start in de praktijk.
Beschrijving van drie proefprojecten, door Linda
Terpstra en Anke van Dijke (NIZW), 1996

Ina Bakker, van 1992 tot 1999 werkzaam
als programmacoördinator Opvoedings
ondersteuning bij het NIZW:
“Thijs Malmberg gaf ons de opdracht om Home-Start
in Nederland neer te zetten samen met Symbiose
(voorheen Liose). Symbiose was er goed in op provin
ciaal en lokaal niveau mensen te werven en HomeStart op lokaal niveau uit te dragen. Wij deden dit
op landelijk niveau en zorgden voor de vertaling en
bewerking van het materiaal. Samen met Margaret
hebben we de training voor vrijwilligers opgezet.
Het was nuttig om met de eerste groep vrijwilligers
en coördinatoren naar Engeland te gaan. Daar kregen
we een stevige scholing op een prettige manier.
Overigens duurde het wel een half jaar voor het pro
gramma echt goed stond. Het overdragen van de
Home-Start principes, inclusief een goede inbedding
in de Nederlandse situatie, vroeg veel tijd. Door
met Symbiose te werken konden we Home-Start
sterker neerzetten.
Ik kijk terug op een van de leukste projecten die ik
ooit gedaan heb. Het is een heel belangwekkend
project: de gezinnen leven in een kleine wereld; door
problemen zien ze kansen en mogelijkheden niet meer
en zijn ze ten einde raad. Dan komt er een vrijwilliger
die hun agenda volgt en hen steunt om eruit te
komen, iemand die wél de kansen en mogelijkheden
van het gezin ziet.
De vrijwilligers zijn meestal hele krachtige vrouwen
(soms mannen), op allerlei niveaus. Telkens
was ik verbaasd dat vrijwilligers zo veel kunnen
bewerkstelligen. Home-Start is inmiddels verder
geprofessionaliseerd en doet het goed. Het Centrum
voor Jeugd en Gezin vind ik een mooie plek voor
Home-Start, te meer daar er op jeugdwelzijnswerk
behoorlijk wordt bezuinigd. Als pedagoog zeg ik:
Home-Start heeft veel bestaansrecht, náást directieve
methodieken en interventies die er ook zijn. Mijn
advies voor Home-Start: laat jezelf zien! Zorg voor
veel en goede pr over Home-Start, op alle niveaus.
Van prinses Máxima tot het buurtkrantje.”
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Annemarie van Wijmen, als eerste onder
steuner in Limburg in dienst van Liose (later
Symbiose) en betrokken bij Home-Start van
1992 tot 2001:
“Voordat Home-Start in Limburg van start ging, ben
ik met de eerste coördinatoren en met mensen van
het NIZW een aantal dagen in Engeland geweest. Via
Margaret Harrison, oprichtster van Home-Start, raakten
we van het gedachtegoed doordrenkt. Goeroe-achtig?
Misschien wel, maar het gaat om zulke elementaire
behoeften! Het heeft me ongelooflijk gepakt. Van de
uitgangspunten van Home-Start – steun, vriendschap
en praktische hulp – raakt ‘vriendschap’ mij het meest.
Vriendschap als metafoor voor heel veel prettige
gevoelens, als trouw, meeleven en gelijkwaardigheid.
Een heel eenvoudig uitgangspunt, in een professionele
setting – dat is uniek. Vooral professionals hebben wel
eens moeite met dat begrip. Zij zeggen: ‘Je moet toch
afstand bewaren?’ Maar een Home-Start vrijwilliger
is er voor een moeder, onvoorwaardelijk en helemaal
speciaal voor haar, op basis van gelijkwaardigheid
en vriendschap.
Ik vond het prachtig om te werken met al die vrij
willigers, vrouwen van allerlei pluimage met een
enorme drive. Er hangt een ongelooflijk positieve
sfeer. Bij Home-Start heb ik altijd heel veel gelachen,
ondanks de soms schrijnende verhalen die ik
hoorde. Ook voor mijzelf is de Home-Start periode
heel vormend geweest. Het heeft me geleerd om uit
elke situatie snel iets positiefs te halen. Als in een
professionele setting wordt gesproken over gezinnen,
dan gaat het altijd over problemen. Ik probeer juist
naar de andere kant te kijken, vraag me af: waar liggen
de krachten? Dat vraag ik ook altijd aan vrijwilligers:
wat zijn je kwaliteiten? Want in de gezinnen zul je dáár
vanuit moeten gaan. In de vrijwilligerscursussen die ik
in het begin veel heb gegeven, vond ik het aangrijpend
om te zien dat sommigen niet in staat waren om één
kwaliteit van zichzelf op te noemen. Het is de kracht
van Home-Start dat ze na verloop van tijd opbloeiden
en daardoor heel goed anderen konden helpen. Zo
is Home-Start op een heleboel niveaus een stimulans
voor mensen: voor kinderen, ouders, de omgeving van
ouders en vrijwilligers.”
Uit Home-Start Nieuws, juni 2001
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Pioniers Home-Start coördinatoren Annelies Boode
en Carla van Dijk en Home-Start trainer Annemarie
van Wijmen

Evaluatie proefperiode
De pilots werden gevolgd in een evaluatie- en proces
onderzoek. De proeflocaties moesten antwoord
geven op een aantal vragen: is Home-Start ook in
Nederland een bruikbare methodiek, slaat het aan?
Vormt het een aanvulling op het bestaande aan
bod in Nederland? In hoeverre vraagt de Neder
landse situatie om aanpassing van de Engelse
methodiek? Wat leren de experimenten voor de
opzet, verbreding en implementatie van Home-Start
in Nederland? Op de eerste twee vragen was het
antwoord na de proefperiode positief, zo valt te
lezen in Home-Start in de praktijk. Beschrijving van
drie proefprojecten. Maar, zo gaven de auteurs aan2,
opdat de projecten zeggingskracht hebben, is het
wenselijk dat een coördinator zeker twintig uur per
week tot z’n beschikking heeft. Deze omvang werd
door de resultaten van het evaluatie-onderzoek
van prof. dr. Jo Hermanns e.a. (1998) als een
voorwaarde geformuleerd.
Om uit te groeien tot een volwassen Home-Start
methodiek moest verder aan de volgende voor
waarden worden voldaan: voldoende budget voor een
betaalde coördinator; voor training en begeleiding
6
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vrijwilligers; bereikbaarheid en beschikbaarheid
van de coördinator; voldoende aandacht voor het
basisprincipe van Home-Start; training en onder
steuning voor de coördinatoren. Op basis van de
proefperiode besloten de PAG en het ministerie van
VWS dat Home-Start bestaansrecht had in Nederland.
Ondertussen werd de stuurgroep uitgebreid met
onder andere vertegenwoordigers van Bureau Jeugd
zorg en omgedoopt in Landelijke Stuurgroep.

Verlenging proefperiode: 1996-1998
Om eerst nog een aantal andere vragen te onder
zoeken, bijvoorbeeld of de methodiek geschikt was
voor allochtone gezinnen en gezinnen in plattelands
gebieden, besloot de Stuurg roep om de proefperiode
te verlengen. Ook was een verlengde proefperiode
nodig om Home-Start ‘gebruiksklaar’ te maken voor
verdere uitrol in het land en om een aantal praktische
zaken te regelen7. Organisaties uit andere provincies
werd gevraagd of ze wilden meedoen: Humanitas
(vrijwilligerssector), S&O Zuid-Holland (met expertise
in de opvoedondersteuning) en Bureau Jeugdzorg
Friesland, om de afstemming met jeugdzorg goed
vorm te geven en vast te leggen. In de verlengde
proefperiode gingen daarom ook projecten buiten
Limburg van start, onder andere in Amersfoort,
Emmen en Rotterdam.

Couleur locale
In de experimentperiode en de verlengde proef
periode werden de projecten opgezet vanuit
verschillende werkvelden. Daarom waren de
achterg rond en randvoorwaarden voor elk
project anders. Bovendien geeft iedere lokale of
regionale situatie weer een andere kleur aan de
afzonderlijke projecten. Ieder project had dus
zijn eigen ‘couleur locale’8. Tot op zekere hoogte
neemt het project de kleur aan van de ‘gast
heer of gastvrouw’. Zo blijken projecten, die zijn
ingebed in het sociaal-cultureel werk, ouders en
vrijwilligers met een lage economische status te
bereiken. En projecten die zijn ingebed in de vrij
willigerssector bereiken qua sociaal-economische
achterg rond een meer gemêleerde groep ouders
en relatief hoog opgeleide vrijwilligers9.
8
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Home-Start tussen tafellaken en servet, pag. 49
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Het project in Amersfoort kende een vliegende
start: maar liefst 31 vrijwilligers werden in ander
half jaar opgeleid en slechts drie van hen vielen af.
Amersfoort had bovendien een primeur: de eerste
mannelijke vrijwilliger in een gezin. In 1997 naderde
de experimentele implementatie z’n einde. Inmiddels
boden meerdere welzijnsinstellingen Home-Start
‘onderdak’. Daarom was het belangrijk om stevige
regie te houden op de uitvoering. De Stuurg roep
legde de basis voor de organisatiestructuur van
Home-Start Nederland: om de naam Home-Start
te kunnen dragen, moesten projecten voldoen aan
een aantal voorwaarden, zoals ondersteuning van
coördinatoren en een halve formatieplaats coördinatie
per locatie.
7

 it Home-Start tussen tafellaken en servet.
U
Programma-evaluatie Home-Start, door Anke
van Dijke en Linda Terpstra (NIZW), 1998, pag. 11-12
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Oprichting van
Home-Start Nederland

Nadat Home-Start in Nederland
officieel was opgericht, kwam
het programma vrij snel in
steeds meer gemeenten beschikbaar
voor gezinnen. Verschillende maat
schappelijke ontwikkelingen hadden
een positieve invloed op de groei
van Home-Start.
Overdracht
Het landelijk steunpunt kreeg in 1998 het programma
letterlijk overgedragen van het NIZW. De methode
en de overleg- en ondersteuningsstructuur waren
vastgelegd in het Handboek. De werkwijze en in
vulling van Home-Start kregen vorm in trainers
mappen en werkmaterialen. De Home-Start licentie,
nog afgegeven door Margaret Harrison, bleef onder
het NIZW.
Het steunpunt fungeerde als werkorganisatie onder
aansturing van een landelijke stuur- en adviesg roep,
waarvan ook het NIZW deel uitmaakte. Met Marijke
Galama als projectleider en Annemarie van Wijmen
als Home-Start trainer, werden de eerste trainingen
gegeven. De coördinatoren overlegden landelijk en
de eerste werkg roepen werden samengesteld. Aller
lei producten zagen het licht, zoals voorlichtings
materialen voor gezinnen en wervingsmaterialen voor
vrijwilligers; materialen waarmee nieuwe locaties
meteen aan de slag konden.

Inbedding
De stuur- en adviesgroep had de opdracht om de
inbedding van Home-Start in Nederland verder te
begeleiden. Het landelijk steunpunt zorgde voor de
uitvoering hiervan om, binnen het kader van kwaliteit
en positionering, het programma Home-Start vorm te
geven en verder te ontwikkelen. Daartoe ontving de
stuurgroep in 1998 en 1999 subsidie van VWS voor
het landelijk steunpunt.
De stuur- en adviesgroep en het landelijk steun
punt kwamen ongeveer vier keer per jaar bijeen
om lopende zaken te bespreken. Jaarlijks deed het
landelijk steunpunt een voorzet voor het beleidsplan

en een concreet werkplan. Dit werkplan werd ook aan
de werkgevers van de Home-Start locaties voorgelegd.
De stuurgroep stelde beleids- en werkplan vast en zag
toe op de uitvoering. De landelijke activiteiten werden
afgestemd met de provinciale ondersteuners en de
Home-Start coördinatoren.

Snelle groei
Vanaf 1998 groeide Home-Start hard. In 1998 en 1999
kwamen er maar liefst veertien locaties bij, onder
andere in Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn,
Den Haag, Ede, Gouda en Walcheren. In 1998
werd een eerste landelijke vrijwilligersdag in Artis
georganiseerd. Margaret Harrison was hierbij. Op 1
januari 1999 telde Home-Start Nederland 22 locaties.
Vaak was er sprake van samenwerkingsverbanden
tussen organisaties uit verschillende sectoren:
welzijn, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg,
vrijwillige thuiszorg en de vrijwilligerssector.
Tot en met 1999 was het ministerie van VWS
betrokken bij Home-Start. Daarna ontving HomeStart landelijk geen overheidssteun meer. De uit
breiding van locaties in Nederland bracht met
zich mee dat steeds meer gemeenten Home-Start
financierden en dat er meer werkgevers kwamen.
Op advies van het ministerie van VWS droegen
gemeentelijke subsidies mede bij aan de kwaliteits
ontwikkeling en positionering van het programma,
naar Engels voorbeeld.

Sterker in een samenwerkingsverband
Om Home-Start structureel in te bedden in het
Nederlandse aanbod van opvoedondersteuning,
besloot de stuurg roep om een Samenwerkings
verband op te zetten en een overeenkomst te sluiten
met de uitvoerende organisaties. Daarin waren de

In de stuur- en adviesgroep zaten: Jo van Lieshout
namens Symbiose, Marius Ernsting namens
Humanitas, Cor van Heergaarden namens Bureau
Jeugdzorg, prof. dr. Dymph van den Boom van de
Universiteit van Amsterdam, Machteld Dutman van
JSO Zuid-Holland en Ben Rensen, jeugdarts binnen
de jeugdgezondheidszorg.
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uitvoeringsvoorwaarden en afspraken vastgelegd,
evenals de kwaliteitsborging van de Home-Start
methode. Werkgevers waren – en zijn tot op de dag
van vandaag – organisaties in jeugdwelzijn, vrij
willigerswerk en de jeugdgezondheidszorg. Ook
provinciale steunfunctieorganisaties (CMO’s) waren
bij Home-Start betrokken. Het Samenwerkings
verband moest ervoor zorgen dat Home-Start
sterker zou staan ten opzichte van de overheid en
in de beleidsveranderingen rondom jeugd en gezin.
Elke sector werd vertegenwoordigd in de Landelijke
Stuurg roep. Die werd in de begintijd ‘bemand’
door Jo van Lieshout (toentertijd directeur van
Synthese Welzijn & Zorg Venray), Lilian van Schaick,
(JGZ Thuiszorg Groot Rijnland), André Hudepohl
(Humanitas), Geert Hoogeboom (Spectrum CMO
Gelderland) en Cor Hergaarden (Bureau Jeugdzorg).
Voor advies kon de Stuurg roep terugvallen op een
adviseur van het NIZW (Bert Prinsen). Het landelijk
steunpunt organiseerde landelijke activiteiten voor de
Home-Start medewerkers, met als doel de kwaliteit te
bevorderen en Home-Start steeds vastere grond onder
de voeten te geven. Ook zorgde het landelijk steun
punt voor beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling, in
samenwerking met de adviseur van het NIZW.

Geert Hoogeboom, vanaf 2002 tot juni
2010 lid van het Samenwerkingsverband
Home-Start:
“Met elkaar hebben we Home-Start tot een fantastisch
programma gemaakt. Door onderzoek naar HomeStart te laten doen, hebben we kunnen aantonen
dat Home-Start (deels) effectief is. Dat was een
belangrijke stap. Het was even zoeken of we nu
moesten aansluiten bij jeugdzorg, jeugdwelzijnswerk
of vrijwilligerswerk. Maar uiteindelijk kwamen de
Centra voor Jeugd en Gezin in beeld en hebben
we daarbij nauwe aansluiting gezocht. Ten slotte
hebben we gewerkt aan de kwantiteit, want als het
programma eenmaal goed staat kun je uitbreiden.
Met het landelijk steunpunt hebben we altijd op een
goede manier samengewerkt. Het landelijk steunpunt
werkt precies, gedegen en bereidt de te ontwikkelen
stappen altijd heel goed voor. Als Stuurgroep – en
sinds de oprichting van de stichting als bestuur –
vormden wij voor het landelijk steunpunt een klank
bord en stelden we uiteindelijk het beleid vast.
Kijkend naar het programma: wat er nu staat, is een
hele goede en tegelijkertijd betaalbare methode.
Ik denk dat opvoeden wereldwijd terug zou moeten
naar een warme familiecultuur. Home-Start is daarvan
een goed voorbeeld. Het voorkomt veel ellende later;
er komen daardoor minder kinderen in de jeugdzorg
terecht. Door een klein beetje geld te investeren in
Home-Start, zouden gemeenten veel geld kunnen
besparen op de jeugdzorg.”

Vrijwilligster Gea met een Home-Start gezin
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Wetgeving en beleidskaders beïnvloeden in hoge
mate de groeikansen voor Home-Start. In de periode
van het Samenwerkingsverband speelde Home-Start
in op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.
>	Gemeentelijk jeugdbeleid
Vanaf 2000 kwam het gemeentelijk jeugdbeleid
voor opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning
steeds beter van de grond en daarmee het preven
tieve lokale jeugdbeleid. Hierin speelde – en speelt
nog steeds – ook de Jeugdgezondheidszorg een
belangrijke rol. Home-Start past goed binnen deze
beleidsterreinen en streeft tot de dag van vandaag
naar versterking van haar positie daarin.
>	Wet maatschappelijke ondersteuning
In 2007 werd de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) ingevoerd; een wet die nu nog
steeds een beleidskader biedt voor de positionering
van Home-Start. Binnen dit wettelijk kader werd
ook het lokaal jeugdbeleid gepositioneerd. Op
basis van deze wet kon het programma Home-Start
in drie ‘prestatievelden’ worden ingedeeld: de
prestatievelden 1: sociale samenhang, 2: jeugd en
3: vrijwilligerswerk. Dit bood en biedt Home-Start
per gemeente meerdere kansen op financiering.
Vanuit de Stuurgroep en het landelijk steunpunt
werd geprobeerd de gemeenten ervan te over
tuigen dat ze Home-Start in het kader van de Wmo
goed konden subsidiëren. Ook werd dit landelijk
gestimuleerd, vanuit het ministerie van VWS; in
2005 bracht de toenmalige staatssecretaris Ross
een bezoek aan Home-Start Nederland, locatie Ede.
Daarbij is heel nadrukkelijk de Wmo genoemd.

Gedurende het bestaan van het programma
ministerie is hard gewerkt aan de vorming van
de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Home-Start
begreep meteen dat de CJG’s een uitstekende plek
konden bieden aan Home-Start: laagdrempelig,
dichtbij en in contact met andere interventies voor
jeugd en gezin, en vooral: dicht bij de gezinnen.
Helaas werd het programmaministerie in 2011
weer opgeheven en werden de onderwerpen
ondergebracht bij VWS en andere ministeries.

Groei beïnvloeden en kwaliteit verbeteren
Home-Start probeerde ondertussen zelf op een
aantal manieren de groei van het aantal locaties te
beïnvloeden, onder andere door het opzetten van
verschillende projecten. Hierin werd en wordt ook
sterk ingezet op kwaliteitsverbetering. Voor ieder
project werd steeds financiering gezocht bij fondsen,
zoals het Oranje Fonds, Skan Fonds en Porticus.
Zie voor een overzicht van de projecten bijlage II.

>	Vorming Centra voor Jeugd en Gezin
Een andere positieve ontwikkeling voor HomeStart was de instelling van een programma
ministerie voor Jeugd en Gezin in 2007, onder
leiding van minister André Rouvoet (ChristenUnie).
De programmaminister had een eigen portefeuille
en begroting, ter waarde van circa zes miljard
euro. De uitvoering van het programma vond
plaats door medewerkers van de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie
en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
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Marius Ernsting, directeur Humanitas van 1996 tot 2006:
“Humanitas omarmde het concept Home-Start gelijk,
toen onze toenmalige voorzitter George Brouwer
in 1995 een presentatie van Margaret Harrison
bijwoonde op uitnodiging van het NIZW. Home-Start
appelleert aan de humanistische opvattingen over
hulp: op basis van gelijkwaardigheid en gericht op
snel herstel van de eigen kracht van mensen; niet je
leven lang aan hulpverlening vastzitten. Nogal wat
zorgvragen zijn eigenlijk vragen om sociaal contact,
is onze ervaring. Dat kun je goed oplossen met
vrijwilligers. De capaciteit aan vrijwillige inzet is in
Nederland enorm groot; met vijf miljoen vrijwilligers
– dit getal is al jarenlang stabiel – horen we bij de
top van de wereld. Na de ontmoeting met Margaret
Harrison heeft Humanitas gelijk capaciteit vrijgemaakt
om de lokale afdelingen van Humanitas te bewegen
en te ondersteunen om Home-Start van de grond te
tillen. Bij de proefprojecten was Humanitas overigens
nog nauwelijks betrokken, omdat Humanitas niet
sterk was in Limburg.

Waar Humanitas wél betrokken was, hadden
we de neiging om er het Humanitas-etiket op te
plakken. Home-Start paste naadloos in een van
onze programmalijnen (‘Elk kind telt’). En HomeStart stelde van meet af aan hoge kwaliteitseisen
aan vrijwilligerswerk; die eisen schrikken niet af,
maar zijn juist een erkenning van het werk. Dit alles
maakte Home-Start voor ons een belangrijke activiteit
waarmee we goed aan de weg konden timmeren.
Humanitas was daarom in het begin vrij dominant
aanwezig, zonder dat Home-Start ons intellectueel
eigendom was. Moeite hadden we met het concept
‘betaalde coördinatie’. Bij Humanitas waren we dat
niet gewend en het gaf discussie. Want waarom zou
je een coördinator van een rouwbegeleidingsproject
niet betalen en die van opvoedondersteuning wel?
Op welk moment ga je over op betaalde coördinatie?
Dat is nog steeds een lastig punt binnen Humanitas.
Home-Start heeft Humanitas ook veel gebracht;
daarom wilden we er graag in investeren.”

Vrijwilliger Frances en moeder Angelique rond de tafel met het hele gezin
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Van Stuurgroep naar stichtingsbestuur
In 2008 werd Home-Start al in 95 gemeenten aan
geboden. Deze omvang en het streven naar een
verdere groei naar 150 gemeenten bracht een risico
met zich mee: de (beheersbaarheid van de) uit
voering en daarmee de kwaliteit van het programma
konden onder druk komen te staan. Bovendien had
Home-Start Nederland geen zelfstandige rechtsvorm
en kon daardoor niet als zelfstandige organisatie
fondsen werven, wat bij deze groei juist belangrijk
en noodz akelijk was. Het idee dat Home-Start een
zelfstandige stichting – een eigen rechtspersoon
dus – zou moeten worden, nam daarom steeds
vastere vorm aan. Dit was tevens een nadrukkelijke
wens van Home-Start International. In de Stuurgroep
is over dit alles stevig gediscussieerd. Uiteindelijk
is gekozen voor de oprichting van een stichting met
een directeur, Aangeslotenen (organisaties die een
licentie hebben), licenties voor werkgevers (als op
volger van de samenwerkingsovereenkomsten) en
met een bestuur waarin onafhankelijke leden zitting
hebben. Een deel van de bestuurders kan worden
voorgedragen door de Aangeslotenen. Op 9 april 2009
was de oprichting van de Stichting Home-Start een
feit. Alle leden van de voormalige Stuurgroep namen
plaats in het bestuur.

Jo van Lieshout, bij Home-Start betrokken
vanaf het begin tot aan zijn pensioen in
maart 2011:
“Bij de start van Home-Start in Nederland was ik
adjunct-directeur bij Liose (later Symbiose) en weer
later directeur van Synthese, een instelling voor
welzijnswerk in Noord-Limburg. Deze Limburgse
instellingen hebben Home-Start in Nederland
neergezet, samen met nog enkele organisaties.
Daarom was ik vrij snel betrokken bij Home-Start. In
1998 werd ik lid van de Stuurgroep van Home-Start
Nederland, een jaar later voorzitter. Home-Start heb ik
altijd een mooi programma gevonden: zelfvertrouwen
stimuleren, sociale netwerken versterken, met goed
getrainde en begeleide vrijwilligers in vergelijking met
andere vormen van dienstverlening spotgoedkoop. Ik
heb mijn werk voor Home-Start altijd met veel plezier
en overgave gedaan. Mijn advies aan Home-Start?
Houd aansluiting bij de lokale ontwikkelingen en
houd oog voor kwaliteit en vernieuwing.”
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Stichting
Home-Start Nederland

Op 9 april 2009 werd de
Stichting Home-Start Nederland
opgericht. De zelfstandige
status van de nieuwe organisatie
bracht veranderingen met zich mee.
Rechtspersoon
Met de verzelfstandiging werd de stichting de recht
matige beheerder van het programma Home-Start
in Nederland. Ook de naam Home-Start en het
logo, vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de
intellectuele eigendom, konden van het NJi (voor
heen NIZW) worden overgedragen aan de stichting.
Het bestuur van Home-Start Nederland werd hiermee
tegelijkertijd werkgever van de medewerkers van het
landelijk steunpunt. Voortaan is het bestuur eind
verantwoordelijk voor de werkorganisatie. De voor
bereiding en uitvoering van beleid en beheer alsmede
de financiën van deze werkorganisatie zijn via een
directiereglement gedelegeerd aan de directeur van
het landelijk steunpunt. Die kan tevens het bestuur
naar buiten vertegenwoordigen.

Licentie
Met de stichting creëerde Home-Start in Nederland
een juridische grondslag voor de uitvoering van het
programma in Nederland. In de gemeenten wordt
het Home-Start programma uitgevoerd onder een
sublicentie, die Home-Start Nederland uitgeeft.
Onderdeel van de (sub)licentie is de beschikking van
een of meerdere gemeenten waar het Home-Start
programma aan ouders wordt aangeboden. Hiermee
streeft Home-Start naar een beleidsmatige inkadering
in de betreffende gemeente(n).
Een belangrijk doel van de licentie is de kwaliteits
borging met kwantitatieve en kwalitatieve resultaat
afspraken. De uitvoerenden rapporteren vervolgens
over de resultaten en de tevredenheid en doel
realisatie van de gezinnen. De licenties worden
sinds 2010 verstrekt.

Hans Zuiver, voorzitter van de Vergadering
van Aangeslotenen sinds 2010, over
Home-Start:
“Ik vind het belangrijk op landelijk niveau bij te
dragen aan promotie van Home-Start. Niet alleen
levert dit programma goede resultaten voor indivi
duele ouders en hun kinderen op, maar het draagt
ook nog eens bij aan versterking van sociale cohesie
in de buurt.”
hield prof. dr. Jo Hermanns een lezing over de ont
wikkelingen binnen de zorg voor jeugd en gezin in
Nederland. Hij gaf de zaal ook mee dat Home-Start
werkt, en dat deze boodschap wetenschappelijk
gefundeerd mag worden uitgedragen.

Jubileum
De oprichting van de stichting viel min of meer
samen met de viering van het vijftienjarig bestaan
van Home-Start in Nederland. Dat werd op 9 juni
2009 groots gevierd in het Limburgse Venray, dat
destijds aan de basis stond van Home-Start in
Nederland. H.K.H. Prinses Máxima was erbij; dat werd
door Home-Start gevoeld als een echte erkenning.
Over het jubileum en het bezoek van Prinses Máxima
aan een Home-Start gezin viel in een speciale editie
van de nieuwsbrief van alles te lezen.

Prinses Máxima op bezoek bij familie Janssen in Venlo
tijdens het 15-jarig jubileum van Home-Start

Eerste vergadering van Aangeslotenen
Op 29 januari 2010 vond de eerste vergadering van
Aangeslotenen plaats, waar Hans Zuiver tot voor
zitter werd gekozen. Tijdens deze eerste vergadering
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Greet Bouman, sinds twee jaar bestuurs
voorzitter van Home-Start Nederland en
bestuurslid van Home-Start Worldwide:
“Toen ik een aantal jaren bij Bureau Jeugdzorg in
Flevoland werkte, werd ik gevraagd om dagvoorzitter
te zijn van een Home-Start lustrumdag. Onmiddellijk
werd ik gegrepen door de warme sfeer in de zaal.
De verhalen die werden verteld, spraken me enorm
aan. Home-Start gaat naar de gezinnen toe, biedt een
luisterend oor en vriendschap, waarbij de vrijwilligers
náást de ouders staan. Zelf zit ik aan de andere kant:
bij Bureau Jeugdzorg gaat het over zwaardere zaken
en over kinderen in instellingen.
Toen er enige tijd later in de Algemene Vergadering
van de Bureaus Jeugdzorg werd gevraagd of iemand
in de stuurgroep van Home-Start zitting wilde nemen,
dacht ik meteen: ‘Ja!’. Het past heel erg bij mijn
bewondering die ik heb voor de aanpak, de laag
drempeligheid en de warmte die ik bij Home-Start voel.
Het beïnvloedt mij ook in positieve zin. Ouders ervaren
medewerkers van jeugdzorg vaak als ‘de vrouw met
de tas die mij komt vertellen wat ik moet doen’.
Home-Start is veel gelijkwaardiger. Ik geloof er sterk in
dat je, als je er op tijd bij kunt zijn, veel ellende kunt
voorkomen. Ik heb daarom de Home-Start voorbeelden
nadrukkelijk met mijn medewerkers besproken. Ze
brengen andere inzichten. Home-Start is een relatief
goedkoop programma. Als de aansluiting bij de CJG’s
goed tot stand komt, zie ik een mooie toekomst voor
Home-Start. Het programma sluit aan bij waar de
gemeenten op focussen: laagdrempelig, niet te zwaar
maken, de-escaleren. Er liggen dus veel kansen.”
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Bestuursvoorzitter Greet Bouman

Van Home-Start International naar
Home-Start Worldwide
Omdat Margaret Harrison een groot voorstander is
van internationale verspreiding, is Home-Start in
meerdere landen opgezet met steun van Home-Start
UK. In 1999 werd Home-Start International (HSI)
opgericht. Deze organisatie had als voornaamste
doel om nieuwe Home-Start initiatieven wereldwijd
te ondersteunen en samenwerking tussen HomeStart landen te bewerkstelligen. De eerste directeur
van HSI was Tanya Baron. In 1999 vond de eerste
Global Conference in Londen plaats. Hier werden de
internationale afspraken voor Home-Start bevestigd
en vastgelegd.
Nieuwe juridische organisatievorm
In 2005 trad Anna Stuttgart aan als nieuwe directeur
en bleek aanpassing van de juridische organisatie
vorm van Home-Start International noodzakelijk om
een internationaal bestuur te kunnen samenstellen.
Sindsdien heeft het bestuur ook bestuursleden
uit Australië, Sri Lanka, Griekenland en Neder
land. De wijziging in juridische organisatievorm
bracht een naamswijziging met zich mee: voortaan
heette de internationale organisatie Home-Start
Worldwide (HSW).
Alle landen dragen bij
Overigens werd al snel duidelijk dat de partners
gezamenlijk de kosten voor de internationale
samenwerking moesten dragen. Home-Start
International was altijd zeer succesvol in het

werven van internationale financiële sponsors,
maar de economische crisis maakte dit onmogelijk.
In 2011 zegden alle landen tijdens een congres
in Griekenland in de Marathon declaration toe
financieel en praktisch naar draagkracht bij te
dragen aan Home-Start Worldwide. Afscheid
werd genomen van de betaalde medewerkers
van HSW: sinds 2011 wordt HSW door de samen
werkingspartners gedragen.
Bindende afspraken over kwaliteit
Op verschillende internationale conferenties van
Home-Start International (HSI) zijn bindende af
spraken gemaakt over kwaliteit. Vier landen hebben
een speciale taak op zich genomen in de uitvoering
van de internationale samenwerking. Engeland en
Schotland beheren het bureau van HSW, zorgen voor
de communicatie met de partnerlanden en mogelijk
nieuwe landen, en ondersteunen het internationale
bestuur. Australië heeft een internationale help
desk en zorgt voor het uitzetten van de vragen bij
alle deelnemende landen. Nederland heeft een taak
op zich genomen op het gebied van kwaliteitszorg:
het afnemen van een jaarlijkse kwaliteitsmonitor.
Op basis hiervan wordt een overzicht aangeleverd
aan de Quality Assurance Committee (QASC), een
internationale commissie van wetenschappers en
Home-Start deskundigen. Als de kwaliteit van HomeStart in een land onder de maat lijkt, dan onder
steunt de QASC het land om aan de maatstaven te
kunnen voldoen.
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Werken aan kwaliteit

Nationaal en internationaal is
kwaliteit een belangrijk thema
binnen Home-Start. In Nederland
is in vijf stappen toegewerkt naar een
gedegen kwaliteitssysteem.

willigers en ouders bij de kwaliteitsontwikkeling,
en het informeren van werkgevers van
coördinatoren over kwaliteitszorg.
De kwaliteitswerkgroep werd vanaf dat moment een
vast onderdeel van de Home-Start ondersteunings
structuur.

Kwaliteit in ontwikkeling
Alle Home-Start vrijwilligers en medewerkers willen
kwaliteit leveren, want zij willen dat Home-Start
gezinnen iets goeds te bieden heeft. De basis voor
kwaliteit is verankerd in de werkwijze van Home-Start,
en vanaf de start in Nederland opgenomen in het
Handboek Home-Start. Sinds 1998 werkt Home-Start
systematisch en gestructureerd aan het verbeteren
van de kwaliteit van de ondersteuning aan gezinnen
en aan het vastleggen en toetsen hiervan. In dit
proces van kwaliteitsontwikkeling zijn de volgende
vijf stappen belangrijk geweest.
1. Workshops en werkgroep
In 2001 werd een aantal workshops georganiseerd,
met als thema Werken met kwaliteit binnen HomeStart. Coördinatoren, ondersteuners en medewerkers
van het landelijk steunpunt discussieerden met elkaar
over vragen als: Wat verstaan wij onder kwaliteit?
Wat betekent dat voor ons werk binnen Home-Start?
Wat kan beter?

2. Vrijwilligers denken mee
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de kwaliteit
van Home-Start. Home-Start wilde graag weten wat
vrijwilligers belangrijk vinden en wat zij nodig hebben
om hun werk goed te kunnen doen. Daarom werden
in 2002 onder leiding van Inge Anthonijsz van het
NIZW (nu NJi) vier bijeenkomsten voor vrijwilligers
georganiseerd. Deze bijeenkomsten boden vrij
willigers de kans om hun visie te geven op kwaliteit.
Vragen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:
Wat is goede ondersteuning? Wat mag je wel en niet
als vrijwilliger en wie bepaalt waar die grens ligt?
Ook werd in alle bijeenkomsten gesproken over de
begeleiding van vrijwilligers. Die werd namelijk niet
overal hetzelfde georganiseerd. Sommige vrijwilligers
wilden meer structuur in de terugkombijeenkomsten,
andere misten diepg ang in de begeleiding. Op basis
van de bijeenkomsten stelde de kwaliteitswerkg roep
een werkplan op, om systematisch en structureel te
kunnen werken aan kwaliteit.

De deelnemers bespraken gezamenlijk of Home-Start
in de praktijk voldeed aan de afgesproken werkwijze,
uitg angspunten en doelstellingen. Ook de tevreden
heid van gezinnen was onderwerp van gesprek. Dit
laatste was mogelijk door de structurele evaluatie
van de ondersteuning aan gezinnen, op basis van het
Handboek. De workshops scherpten het denken over
kwaliteit aan.
De workshops vormden de aftrap voor een landelijke
kwaliteitswerkg roep. Deze werkg roep formuleerde de
volgende doelen:
>	mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek
naar de effecten van Home-Start en haar doel
realisatie (doet Home-Start wat ze belooft?);
>	prioriteiten stellen voor kwaliteitsverbetering op
verschillende onderdelen, zoals het evaluatie
gesprek met gezinnen, het betrekken van vrij

Een van de vier workshops, deze met Home-Start
vrijwilligers uit Zuid-Holland en Zeeland
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3. Registratie en rapportage
In zijn eerste evaluatieonderzoek in 1997 schreef prof.
dr. Jo Hermanns al dat ‘ook grass root-programma’s
inmiddels niet meer zonder (wetenschappelijke)
evaluatie kunnen. De legitimering van het bestaan
van Home-Start, de kansen op groei en de mogelijk
heden van financiering van de randvoorwaarden
vragen om een empirische onderbouwing van
de werkzaamheden10.’
Vanaf het begin zijn daarom per locatie kerngegevens
bijgehouden, over de gezinnen en vrijwilligers, en
over het ondersteuningsproces.
Coördinatoren en vrijwilligers stonden aanvankelijk
gereserveerd tegenover registratie, omdat ze vonden
dat het vragen naar en het vastleggen van privé
gegevens tegenstrijdig was met de voor Home-Start
zo belangrijke uitg angspunten als vertrouwelijkheid
en gelijkwaardigheid11. Toch zagen zij ook het belang
ervan in. Registratie en rapportage maakten het
bovendien makkelijker om vragen van gemeenten te
beantwoorden. Het NIZW (nu NJi) standaardiseerde de
registratie en rapportage op basis van de evaluatie
onderzoeken in de proefperiode. In het begin werd
alles met de hand bijgehouden, maar naarmate
Home-Start groter werd, en het aantal locaties
groeide, was dat niet meer wenselijk. Vanaf 2002 ont
wikkelde de kwaliteitswerkg roep een geautomatiseerd
landelijk registratie- en rapportagesysteem. De onder
zoekers van de UvA dachten mee over de inhoud
van dit systeem, bijvoorbeeld over welke gegevens
van de gezinnen en vrijwilligers zinvol waren om te
verzamelen en over de vragenlijsten voor kennis
making en evaluatie. In 2004 kwam de eerste online
versie van de Home-Start registratie beschikbaar
(zie ook paragraaf 6.3).
4. Ondersteuning van coördinatoren
Bij aanvang van de proefperiode in 1993 stelde HomeStart Engeland aan het NJi/NIZW als voorwaarde dat
10

11

 ome-Start geëvalueerd, SCO Rapport 459,
H
J. Hemanns, L. van de Venne, P. Lesemann,
mei 1997, pag. 7
Home-Start tussen tafellaken en servet. Programma
evaluatie Home-Start, door Anke van Dijke en Linda
Terpstra (NIZW), 1998, pag. 23
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de coördinatoren ondersteuning kregen. Margaret
Harrison benoemde dit als volgt: “De coördinatoren
moeten niet aan hun lot worden overgelaten en ieder
voor zich hoeven uit te zoeken wat vriendschap,
op je handen zitten of het ritme van het gezin
volgen, betekent voor het werk van de vrijwilligers
in de gezinnen.” De afspraken over de provinciale
en landelijke ondersteuningstaken werden in 1997
vastgelegd in het Handboek Home-Start. Onder deze
taken vallen onder andere: de Home-Start training, de
regionale coördinatorenoverlegbijeenkomsten en het
aanbod aan deskundigheidsbevordering en intervisie.
Dit alles met in het achterhoofd het streven dat
ieder gezin Home-Start krijgt aangeboden zoals het
oorspronkelijk opgezet en bedoeld is.
5. Koppeling met onderzoek
Al eerder is genoemd dat het onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam een bijdrage leverde aan
het ontwikkelen van registratie & rapportage. Maar
het onderzoek van de UvA leverde nog meer bijdragen
aan de kwaliteitsontwikkeling van Home-Start.
Tijdens een landelijke Home-Start dag besprak onder
zoeker Jessica Asscher de onderzoeksresultaten met
de coördinatoren en ondersteuners. Gezamenlijk
formuleerden zij zeven aanbevelingen voor kwaliteits
verbetering. Deze aanbevelingen waren: eenduidige
en systematische evaluatie en monitoring, tussen
tijdse en eindevaluatie met gezinnen, het aanscherpen
van werken aan sociale steun, laagdrempelig
houden van het ondersteuningsaanbod, Home-Start
versterken in lokale netwerken, verbetering van het
vragenformulier voor het kennismakingsgesprek, en
het versterken van de positie van Home-Start binnen
jeugdwelzijn/jeugdgezondheidszorg. Ook werd het
advies gegeven om de landelijke Home-Start training
voor coördinatoren en ondersteuners vast te leggen.
De Stuurgroep Home-Start nam de aanbevelingen in
haar beleidsplan op. Tussen 2006 en 2009 zijn alle
genoemde aanbevelingen uitgewerkt.
Met de eerste aanbeveling uit het onderzoek –
evaluatie en monitoring – werd in 2007 een start
gemaakt door de gelijknamige taakg roep. Deze taak
groep gaf aan alle Home-Start coördinatoren work
shops over evaluatie en monitoring. De ervaringen

opgedaan in deze workshops zijn omgezet in aan
bevelingen, die opgenomen zijn in het Handboek.

in de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de
kwaliteitszorg en programma-integriteit.

Het belang van evaluatie en monitoring ligt intern
binnen Home-Start (kwaliteitszorg), maar ook extern.
Zo willen gemeenten weten hoe de doelgroep van
Home-Start is samengesteld, welke achtergrond de
gezinnen hebben, met welke vragen/behoeften zij
bij Home-Start komen en of de concrete vragen/
behoeften daadwerkelijk zijn beantwoord of naar
tevredenheid zijn afgehandeld (doelrealisatie).

Inmiddels is de landelijke werkgroep Kwaliteit ver
anderd van opzet. De werkgroep heeft nu een over
koepelende functie voor een aantal taakgroepen.
Deze taakg roepen kunnen steeds veranderen van
onderwerp en samenstelling. In 2011 is een vier
tal taakg roepen gestart: Hand- en Werkboek,
Home-Start en CJG, Kwaliteitsspel, en Intranet
(registratie en rapportage). De taakg roepen bestaan
uit coördinatoren en ondersteuners die aan de hand
van een jaarlijks werkplan werken aan hun thema.
In de werkg roep Kwaliteit worden de grote lijnen uit
gezet en de voortgang besproken.

Kwaliteitszorg anno 2013
Het hierboven beschreven proces heeft geleid tot
een uitgebreid kwaliteitssysteem, vastgelegd in
het Handboek. Home-Start is beschreven en er zijn
trainingen ontwikkeld voor vrijwilligers en beroeps
krachten. Vrijwilligers worden intensief begeleid en
gecoacht. Coördinatoren ontvangen training, des
kundigheidsbevordering en intervisie middels de
Home-Start ondersteuning.
Een kwaliteitsinstrument is ook het Home-Start Intra
net, voor communicatie en informatie-uitwisseling.
Bijna alle Home-Start coördinatoren registreren nu de
gegevens van gezinnen, vrijwilligers en het onder
steuningsproces binnen Intranet. Er wordt tussen
tijds geëvalueerd, waarbij de ondersteuningsvraag
van het gezin centraal staat. Bij afsluiting wordt de
tevredenheid van ouders gemeten op meerdere onder
delen en wordt de doelrealisatie in kaart gebracht.
Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar

Minimale uitvoeringscondities
Mede naar aanleiding van het onderzoek van
Jessica Asscher (2000-2005) zijn minimale
uitvoeringscondities voor Home-Start opgesteld.
Deze minimale uitvoeringscondities zijn opgenomen
in het Handboek, om zodoende de kwaliteit van
Home-Start te waarborgen. De criteria behandelen
alle stappen die coördinatoren zetten in het
werken met gezinnen, vrijwilligers en verwijzers.
Ook het werk van de Home-Start ondersteuners is
beschreven in minimale uitvoeringscondities.

De werkgroep bestaat nog steeds uit een vertegen
woordiging van Home-Start medewerkers uit de
provinciale en regionale overlegbijeenkomsten.
Het landelijk steunpunt organiseert, faciliteert en
begeleidt de werkgroep Kwaliteit.
In de hele jeugdsector in Nederland is de afgelopen
jaren aandacht besteed aan kwaliteit en effectiviteit.
Denk bijvoorbeeld aan de Databank Effectieve
Jeugdinterventies, die gevuld wordt door het NJi.
Naast kwaliteitszorg en programma-integriteit zullen
programma’s via wetenschappelijk onderzoek hun
effectiviteit moeten aantonen.

Deze criteria spelen een belangrijke rol bij de
kwaliteitstoetsing van Home-Start: gaan de
vrijwilligers daadwerkelijk eenmaal per week naar
de gezinnen? Gaat de coördinator op huisbezoek bij
de kennismaking? Zijn er minimaal drie regionale
coördinatorenoverlegbijeenkomsten per jaar? Als
het minimum niet gehaald wordt, dan moet een
verbetertraject ingezet worden. Op deze wijze wil
Home-Start programma-integriteit garanderen:
ieder gezin ontvangt Home-Start zoals Home-Start
bedoeld is.
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Onderzoek naar
Home-Start

Een programma is pas succesvol om deze reden heeft Home-Start altijd zeer gehecht
als kan worden aangetoond dat aan het doen van onderzoek.
het echt werkt, ofwel als het
Onderzoek in fasen
effectief is. Om dat aan te tonen heeft In de verschillende bestaansfases van Home-Start
Home-Start Nederland vanaf de start
zijn verschillende onderzoeksvragen van belang
geweest. Daarbij hoorden steeds weer andere onder
onderzoek laten doen.
Het belang van onderzoek
Of het welzijn van de moeders door de inzet van
Home-Start verbetert, is uitsluitend écht aan te
tonen met behulp van wetenschappelijk onderzoek.
Meteen al in het begin, toen Home-Start zich nog
in de pilotfase bevond (zie hoofdstuk 4), werd het
eerste onderzoek naar de werking van Home-Start
gedaan (programma-evaluatie). Destijds werd dat
onderzoek geïnitieerd en uitgevoerd door het NIZW
(nu NJi), dat indertijd Home-Start in Nederland wilde
implementeren. In 1994 gaf het NIZW de opdracht
voor een eerste onderzoek aan het wetenschappelijke
onderzoekscentrum SCO-Kohnstamm Instituut. Dit
instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs,
opleiding, opvoeding en jeugdzorg, en is verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek
werd ondergebracht bij de leerstoel Opvoeding en
opvoedondersteuning van prof. dr. Jo Hermanns.
Vanaf 2000 verrichtte de Universiteit van Amsterdam
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van
Home-Start. Dankzij deze onderzoeken schaarde
Home-Start zich onder de veelbelovende evidence
based programma’s: programma’s waarvan de waarde
door wetenschappelijk onderzoek wordt onder
bouwd. Onderzoek toont dus aan dat Home-Start echt
werkt. Dankzij de uitkomsten van deze onderzoeken
is Home-Start in de landelijke databank Effectieve
Jeugdinterventie aangemerkt als effectief 12. Van de
meeste andere praktijkgerichte programma’s is een
effect niet aangetoond of niet onderzocht. Voor
gemeenten kan dit reden zijn om Home-Start wel, en
andere prog ramma’s geen subsidie te geven. Mede
12

 e landelijke databank van Effectieve Jeugd
D
interventies van het Nji heeft een onafhankelijke
commissie die programma’s beoordeelt.
Eens in de vijf jaar mogen programma’s een
beoordeling aanvragen.

zoeksmethoden. In 2009 heeft Home-Start hierover
de brochure 15 jaar klimmen op de effectladder uit
gegeven. Deze brochure laat grafisch mooi zien dat de
onderzoeksmethoden wijzigen op het moment dat het
Home-Start programma zich verder ontwikkelt en er
nieuwe vragen worden gesteld.
Fase 1: 1993-1994
In de eerste onderzoeksfase was het belangrijkste
doel van onderzoek vooral om vast te stellen of
de inhoud van de interventie (Home-Start) goed
was beschreven. Home-Start was ontwikkeld en
gestandaardiseerd door Home-Start International
in Engeland en in Nederland vertaald en bewerkt
door het NIZW (zie ook hoofdstuk 3 en 4). De onder
zoeken uit die tijd leiden dan ook tot een expliciete
beschrijving van het doel, de doelg roep, de methode
en randvoorwaarden voor de uitvoering. Hiermee
kreeg Home-Start een soort keurmerk.
Onderzoek in deze fase werd vooral gedaan in
de vorm van (groeps)interviews, observaties en
beschrijvingen, en analyse en bestudering van
internationale publicaties.
Fase 2: 1994-1996
In de tweede fase van onderzoek was de hoofdvraag
of er voor de interventie een theoretisch kader was.
Het SCO-Kohnstamm Instituut beschreef Home-Start
in een Interventiemodel, op basis van (internationale)
literatuurstudie. Deze studie moest antwoord
geven op vragen als: op welke manier probeert
dit programma verandering teweeg te brengen?
Op welke manier wordt de ontwikkeling van het kind
gestimuleerd? De conclusie van het onderzoek uit
deze periode was dat sociale, informele steun – wat
Home-Start in zekere zin is – het welbevinden en
het gevoel van competentie van ouders verhoogt,
dat het opvoedgedrag van ouders verbetert en dat
Home-Start ondersteuning leidt tot verbetering van
het gedrag en de ontwikkeling van het kind.
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In 1996 hadden de onderzoeken tot dan toe op
geleverd dat Home-Start – zowel de methode als de
randvoorwaarden voor uitvoering – expliciet en helder
was beschreven. Ook was uit internationale literatuur
studie gebleken dat sociale steunprogramma’s
zoals Home-Start voor ouders en kinderen positieve
effecten hebben in welbevinden en opvoedgedrag.
Fase 3: 1994-1998
In de derde fase van onderzoek werd vooral gekeken
naar doelbereik (‘wat heeft het programma als
uitg angspunt?’) en naar tevredenheid van ouders.
Daarom werd in deze fase doelrealisatieonderzoek
en evaluatieonderzoek gedaan.
De conclusies van het doelrealisatieonderzoek (19941998) waren dat de beoogde doelg roep wordt bereikt,
dat 90% van de ouders tevreden is over Home-Start,
dat Home-Start grotendeels wordt uitgevoerd volgens
de methodiekbeschrijving en dat Home-Start goed
in te passen valt in de Nederlandse voorzieningen
structuur. Dit onderzoek werd gedaan in de vorm van
vragenlijsten, interviews en registratiegegevens.
In 1997 volgde het SCO-Kohnstamm Instituut 54
gezinnen vanaf de start van de Home-Start onder
steuning tot aan de afsluiting. Dit evaluatieonderzoek
toonde aan dat stress in het gezin door de onder
steuning vermindert en dat concrete problemen
worden opgelost: in 86% van de gezinnen werd het
beoogde doel bereikt; moeders voelden zich peda
gogisch competenter. Dit onderzoek is uitgevoerd in
de vorm van vragenlijsten en interviews.
In deze periode is er ook kwalitatief onderzoek
gedaan. In face-to-face interviews onderzocht de
Universiteit van Utrecht in 1998 in welke mate alloch
tone gezinnen (23 gezinnen en 11 vrijwilligers) werden
bereikt en hoe tevreden ze waren. De conclusie van
dit onderzoek was dat Home-Start openstaat voor
diversiteit en in alle gezinnen kan worden ingezet.
Een ander onderzoek in deze fase was een inter
nationaal onderzoek naar sociale uitsluiting. Het
werd uitgevoerd tussen 2000 en 2004, in opdracht
van Home-Start International en met financiering
vanuit de Europese Gemeenschap. Hoe ontstaat
sociale uitsluiting? Wat is het precies? Hoe komt
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het dat gezinnen soms geen normale toegang meer
hebben tot de normale netwerken in de maatschappij,
zoals vrienden, familie en buren? En: hoe kan
sociale uitsluiting van gezinnen met jonge kinderen
worden voorkomen? In 2000 waren deze vragen het
onderwerp van een onderzoek naar de aanpak van
sociale uitsluiting in gezinnen met jonge kinderen.
De studie werd uitgevoerd in Ierland, Griekenland,
Engeland en Nederland. Het Nederlandse deel
van het onderzoek werd uitgevoerd door het SCOKohnstamm Instituut en het Verwey-Jonker Instituut.
De conclusie was dat vrijwilligers in belangrijke
mate kunnen bijdragen aan het doorbreken van
isolement. Het onderzoek werd gedaan in de vorm
van literatuuronderzoek en interviews met Home-Start
gezinnen in vier Europese landen.
Fase 4: 2000 tot heden
Vanaf 2001 brak er een geheel nieuwe onderzoeks
fase aan. De vraag die hierin centraal stond en nog
steeds staat: heeft Home-Start effect? In deze onder
zoeksfase wordt meer de diepte ingegaan. Deze fase
kent meer kwantitatief onderzoek; de onderzoeken
worden grootschaliger opgezet en lopen langere tijd.
Dit past ook in de tijdgeest: beleidsmakers zijn nu
meer bezig met effectmeting en effectladders.
In deze fase werden Home-Start gezinnen vergeleken
met een controlegroep, bestaande uit gezinnen
met dezelfde problematiek maar zonder Home-Start
ondersteuning. Op basis van vergelijking tussen
Home-Start gezinnen en controlegezinnen kon worden
onderzocht of Home-Start effect had. Gebruikelijk
bij de inzet van controlegezinnen is dat de toe
wijzing aan de Home-Start groep of controleg roep
per toeval gebeurt (randomized controlled trial).
Omdat deze toevalsbepaling binnen de geledingen
van Home-Start op verzet stuitte – men vond het
onacceptabel dat gezinnen zich aanmelden omdat ze
ondersteuning nodig hebben en daarvan vervolgens
worden uitgesloten ter wille van het onderzoek –
is naar een tussenoplossing gezocht. Home-Start
gezinnen worden in de effectonderzoeken vergeleken
met gezinnen die andere vormen van opvoed
ondersteuning ontvangen.

In een vier jaar durend effectonderzoek (2001-2005)
door de Universiteit van Amsterdam werden 54 HomeStart gezinnen en 51 controlegezinnen gevolgd. De
onderzoeksvorm was quasi-experimenteel design:
een groep die Home-Start kreeg werd vergeleken
met een groep die géén interventie kreeg. Deze
laatste groep werd geworven via consultatiebureaus;
gezinnen werden gescreend op de mate van opvoed
problemen en ervaren problematiek. Aan zowel HomeStart gezinnen als controlegezinnen werd gevraagd
of ze aan onderzoek wilden meedoen; vervolgens
bepaalde loting welke gezinnen daadwerkelijk werden
gevolgd. Van 2007-2010 is in dezelfde Home-Start
gezinnen een follow-up uitgevoerd, om te onder
zoeken of het effect van de ondersteuning blijvend
was. De gezinnen werden gevolgd met behulp
van vragenlijsten, observaties en interviews. De
conclusie van dit onderzoek was dat het welzijn
van moeders toeneemt, dat er een toename is van
positief opvoedgedrag en dat moeders responsiever
en sensitiever ten aanzien van hun kinderen worden.
De veranderingen zijn wetenschappelijk gezien
betekenisvol. Gezinnen met de zwaarste problemen
zetten de grootste stappen voorwaarts. Voor gezinnen
met lichtere problemen kan de ondersteuning van
Home-Start leiden tot herstel. De resultaten zijn
nog niet gepubliceerd; een aantal publicaties is
in voorbereiding.
Van 2007-2010 voerde de UvA opnieuw effect
onderzoek uit, ditmaal om 92 Home-Start gezinnen
te vergelijken met 90 gezinnen die een andere inter
ventie volgden. Het onderzoek werd gefinancierd door
ZonMw. De onderzoeksvorm was cluster randomized
trial: bij loting is bepaald welke gezinnen met HomeStart ondersteuning aan het onderzoek meededen en
welke gezinnen in de controleg roep werden ingedeeld.
Om gezinnen die ondersteuning nodig hebben geen
ondersteuning te onthouden, is wederom naar een
acceptabele oplossing gezocht, met behulp van regio
clustering: zo is in de regio Amsterdam naar HomeStart gezinnen gekeken, en in de regio Utrecht naar
gezinnen met vergelijkbare problematiek maar met
een ander, vergelijkbaar, programma van opvoed
ondersteuning. De gezinnen zijn gevolgd op basis
van vragenlijsten, interviews (twee huisbezoeken
per gezin, waarbij werd gekeken naar onder andere

de ouder-kindinteractie en veiligheid van de woon
omgeving) en schriftelijke verslaglegging door vrij
willigers. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd;
een eerste publicatie is in voorbereiding.
Een derde effectonderzoek (2008-2013), gefinancierd
door de UvA, onderzocht de effecten van Home-Start
en oudertraining (75 gezinnen Home-Start,
75 gezinnen combinatie Home-Start & Triple P).
De onderzoeksvorm was RCT: gerandomiseerde toe
wijzing naar programma (vragenlijsten, interviews,
observaties van respondenten – zowel ouders als
vrijwilligers). In dit onderzoek is ook gekeken naar
de relatie tussen ouders en vrijwilligers. Wat gebeurt
daar precies? Heeft dat ook invloed op het effect en
de tevredenheid van de gezinnen?
Ten slotte vond in 2011 en 2012 het ‘klik-onderzoek’
plaats: op welke manier is de relatie tussen ouders en
vrijwilligers, en tussen vrijwilligers en coördinatoren,
van invloed op het resultaat van de ondersteuning?
Een eerste verkennende studie is in 2011 en een
landelijke studie is in 2012 uitgevoerd. Een inter
nationaal artikel omtrent dit onderwerp staat
gepland voor 2013.
Inmiddels zijn er positieve effecten vanuit een follow
up onderzoek bekend. Het blijkt dat de gezinnen
van de eerste onderzoeksgroep uit 2001 die HomeStart ondersteuning hebben gehad ook op langere
termijn positieve resultaten weten vast te houden.
De gezinnen in de Home-Start groep lieten tijdens

Onderzoekster Jessica Asscher
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de ondersteuning meer positieve veranderingen
in ouderlijk welbevinden, competentie en opvoed
gedrag zien, zo toont de analyse van de follow-up
gegevens. Waar het responsiviteit betreft lieten deze
ouders ook drie jaar na de eerste dataverzameling
beter opvoedgedrag zien dan de andere onder
zoeksg roepen. Verder rapporteerden ouders minder
probleemgedrag van kinderen. Ook al zijn de
respondentg roepen klein, Home-Start lijkt hiermee
een veelbelovend opvoedingsprogramma. Verdere
bestudering van de werking van het programma lijkt
daarom gerechtvaardigd.

Wat er met de resultaten gebeurt
Alle vraagstellingen voor onderzoek zijn steeds
geformuleerd in nauw overleg met het bestuur
van Home-Start Nederland. De resultaten konden
worden gebruikt om de kwaliteit van Home-Start
te verbeteren; ze zijn bijvoorbeeld gebruikt om
de monitoring te veranderen. Naar aanleiding van
onderzoek wordt nu bijvoorbeeld consequent bij
gehouden welke ondersteuningsvragen de gezinnen
aan Home-Start hebben. Daaruit zou bijvoorbeeld
kunnen blijken dat een vrijwilliger makkelijker kan
ingaan op een bepaald type vraag dan op een ander
type vraag. Als dat duidelijk wordt, kan daarop in de
ondersteuning worden ingespeeld. Ook wordt, naar
aanleiding van onderzoek, op bepaalde aspecten
meer gefocust. Onderzoek heeft bijvoorbeeld het
besef opgeleverd dat Home-Start beleidsmatig het
beste kon worden ingebed in de CJG’s.

Moeder Steffie Janssen met kinderen
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Er is een goede samenwerking met de onderzoekers.
Zo heeft prof. dr. Jo Hermanns in zijn beleidsadviezen
aan de CJG’s aangegeven dat ze met SMART moeten
werken. Gemeenten willen immers weten: wat is
het effect voor ouders? Home-Start heeft op basis
van dit advies haar werkwijze iets aangepast op de
volgende punten:
>	bij de start vraagt Home-Start wat de wens van
de ouder is voor over een jaar. Vervolgens wordt
dit vertaald naar concrete afspraken, bijvoorbeeld:
over een jaar moet mijn huis opgeruimd zijn of heb
ik een vriendin met wie ik kan koffiedrinken;
>	in de evaluatie wordt gekeken in hoeverre deze
doelen gerealiseerd zijn (doelrealisatie).
Natuurlijk zijn de onderzoeksresultaten ook aan
gewend om Home-Start op de (sociale) kaart te zetten
en om aan te tonen dat Home-Start heel goed kan
worden ingezet als preventieprogramma. Immers:
als blijkt dat een programma effectief iets bijdraagt,
is er meer kans op subsidie.
Met name het effectonderzoek dat van 20012005 liep, heeft geleid tot publicaties, onder
andere in het tijdschrift Pedagogiek, andere vak
bladen en dagbladen zoals Volkskrant, Trouw en
De Gelderlander. Over dit onderzoek is de folder
Feiten en cijfers (2006) gemaakt, die lange tijd is
gebruikt om gemeenten van informatie te voorzien.

‘Als ik twijfel over de opvoeding, overleg ik met Anjo’
Moeder Nilde (34, drie dochters van 7, 5 en 2 jaar):
“Het consultatiebureau wees me op Home-Start.
Ik was al langere tijd depressief en had niet echt
steun om mij heen. Toch heeft het even geduurd voor
ik de stap nam naar Home-Start, want zomaar een
onbekend iemand in je huis... Het klikte meteen met
Anjo. Ze is echt een vriendin geworden, ze is aan
wezig, geeft steun en begrip. We praten over van
alles: opvoeding, koken, vitaminen, medicijnen...
Als ik twijfel over de opvoeding, overleg ik met haar.
Anjo geeft mij voorbeelden of mogelijkheden en dan
kijk ik wat bij mijn situatie past. Ook helpt ze me met
de kinderen. Dat Anjo in mijn leven is gekomen, is
heel goed voor mij geweest. Ik ben minder eenzaam.
Ik weet dat de ondersteuning ooit ophoudt, maar nu
is Anjo voor mij een echte vriendin.”
Vrijwilliger Anjo (45, moeder van drie kinderen):
“Nilde wilde graag iemand om mee te praten; omdat
ze al lange tijd ziek was, was het kringetje om haar

heen erg klein geworden. We praten elke week zo’n
twee uur aan de keukentafel, over van alles. Nilde
vraagt heel vaak: ‘Hoe doe jij dat, hoe doen júllie
dat hier in Nederland?’ Ze wil echt integreren, dat
vind ik heel positief. Meestal vertel ik open over mijn
eigen gezin. Ik vind dat zij haar Angolese cultuur niet
zomaar overboord moet gooien, en als vrijwilliger
wil ik zeker niet mijn normen en waarden aan de
moeder opleggen. Maar een bepaalde oplossing
moet wel acceptabel zijn voor een kind dat in
Nederland opgroeit.
Overigens had ik nooit gedacht dat er een zorgtype
in mij zou schuilen, maar sinds ik vrijwilliger ben
geworden – ik had toen geen betaald werk – vind
ik het heel interessant om te doen. Ik zie het als
verruiming van mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik vind
het zelfs zo leuk dat ik het blijf doen, ook nu ik weer
een betaalde baan heb.”
Uit Home-Start Nieuws, januari 2007

Vrijwilligster Anjo met moeder Hilde en dochter
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Kansen voor
de toekomst

In het jeugdbeleid en daarmee
in de jeugdsector gaat de
komende jaren veel veranderen.
De verantwoordelijkheid voor het
jeugdstelsel komt bij gemeenten
te liggen en eigen kracht wordt het
uitgangspunt. Welke kansen creëert
dit voor Home-Start?
Transitie jeugdbeleid
Het jeugdstelsel in Nederland wordt tussen 2012
en 2015 ‘verbouwd’. Jarenlang was er sprake van
versnippering over allerlei bestuurlijke circuits.
Daaraan komt een einde: na de verbouwing ligt
de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid
voor het jeugdstelsel (inclusief de jeugdzorg) bij
de gemeente. De verbouwing staat bekend als de
transitie: verantwoordelijkheden van allerlei circuits
worden overgebracht naar één (lokaal) niveau.

Transformatie jeugdsector
Alle kinderen hebben het recht gezond en veilig
op te groeien en zich te ontwikkelen tot burgers
die naar vermogen volwaardig participeren in
onze samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst
verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, komt de
overheid in beeld. Dan moet het jeugdstelsel snel,
goed en op maat functioneren. Hiervoor is een
stelselwijziging nodig die leidt tot:
>	een omslag (transformatie) naar meer preventie en
eerdere ondersteuning;
>	uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun
ouders;
>	minder snel medicaliseren van problemen;
>	integrale aanpak met betere samenwerking rond
gezinnen en (jeugd)hulp op maat.

Eigen kracht

Alle veranderingen in de jeugdsector worden
samengevat binnen één wettelijk kader: de Jeugdwet.
In deze wet wordt vastgelegd dat gemeenten
verantwoordelijk zijn voor
1. samenhangend beleid ten aanzien van:
>	jeugdgezondheidszorg
>	jeugdhulp
>	uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering;
2.	het versterken van het opvoedkundig klimaat
in gezinnen, wijken, buurten, scholen en
kinderopvang (pedagogische civil society).

Naast het begrip ‘transitie’ is dus ook ‘transformatie’
een term van de toekomst. In de jeugdsector zijn
namelijk ook inhoudelijke veranderingen gewenst. De
nieuwe zorg voor jeugd vraagt om een andere manier
van denken en handelen. Uitgangspunt hiervan is
‘eigen kracht’. Bij eigen kracht staan participatie, de
zelfredzaamheid en wat mensen wél kunnen centraal.
In contact met hulpverlening is het belangrijk dat
jeugdigen en ouders zelf de zeggenschap houden
over hun eigen leven. Samen met de mensen om
hen heen – vrienden, familie, buren – denken zij na
over en werken zij aan een oplossing. Professionals
en vrijwilligers die actief zijn in de jeugdhulp werken
vanuit de principes van eigen kracht. Ze gaan uit van
de behoefte en leefwereld van ouders en kinderen.
Deze integrale aanpak is het uitgangspunt voor alle
vormen van jeugdhulp in het nieuwe stelsel.

Fundament voor nieuw jeugdstelsel

Kansen voor Home-Start

Gemeenten geven in hun beleidsplan aan hoe ze
laagdrempelige en herkenbare jeugdhulp organiseren.
In alle gemeenten kunnen ouders en jeugdigen terecht
bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiermee is
een fundament gelegd voor het nieuwe jeugdstelsel.
De CJG’s bevorderen de algemene gezondheid en
het welzijn, een optimale opvoeding en een brede
ontwikkeling van alle jeugdigen.

Zowel de transitie als de transformatie biedt kansen
voor Home-Start. Door de transitie worden gemeenten
beleidsverantwoordelijk voor de hele jeugdketen. In
voorgaande jaren was de gemeente verantwoordelijk
voor preventie, maar niet voor de curatieve zorg. In
het nieuwe stelsel gaat de gemeente zelf de vruchten
plukken van haar inzet op preventie. Hopelijk geeft
dit een impuls aan de inzet van preventieve inter
venties. Op deze interventies ligt altijd de druk om
aan te tonen wat zij ‘waard’ zijn: voorkomen zij

Jeugdwet
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‘Er is meer structuur gekomen’
Angela (23): “Toen mijn zoontje Ceejay werd geboren,
was ik pas negentien jaar. Samen woonden we op
een klein flatje. Ik kon niet terecht bij mijn familie en
echte vriendinnen heb ik niet. De maatschappelijk
werkster raadde me aan Home-Start in te schakelen.
In eerste instantie zocht ik iemand die met mij
boodschappen kon gaan doen. Ik had geen rijbewijs
en we woonden vier hoog zonder lift. Dat is
lastig boodschappen doen. De coördinator stelde
vrijwilligster Gerry aan mij voor. Zij heeft een busje en
was bereid om met mij naar de supermarkt te gaan.
Dat deden we een keer per week ’s avonds, samen
met Ceejay. Ik vertrouwde haar al snel: ze is zelf ook
moeder en heeft een fijne uitstraling.
Moeder Angela en zoon
Ceejay is af en toe echt een bengeltje, vooral als
hij zijn zin niet krijgt. Met de hulp van Gerry heb
ik een paar dingen veranderd. Zo gaat hij nu om
half acht slapen, plast hij niet meer in bed en is hij
minder dwars omdat ik heb geleerd dat ik hem moet
negeren als hij boos is. Hij luistert iets beter en kent
de regeltjes. We eten nu samen aan de grote tafel. Er
is dus meer structuur gekomen. Eerder stelde ik veel
minder grenzen. Hij mocht bijvoorbeeld gelijk met
mij naar bed, maar dan is hij de volgende ochtend
onhandelbaar. Gerry geeft haar mening en zegt
daarna hoe ik het ook anders zou kunnen doen.
Door Gerry voel ik me gesteund en gewaardeerd.
Daardoor heb ik meer zin gekregen om verder te
komen in het leven. Mijn doelen voor dit jaar heb ik
gehaald. Ik heb mijn rijbewijs gehaald, mijn opleiding
afgemaakt en ik heb een eengezinswoning voor
Ceejay en mij gevonden. Dat was me allemaal niet
gelukt zonder Gerry. Zij gelooft in mij en geeft me
vaak complimenten. Ze zegt altijd: ‘Kijk hoe ver je het
al hebt geschopt, je hebt het goed voor elkaar!’ Ze is
echt mijn steunpunt.”
Uit Home-Start Nieuws, december 2009
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inderdaad (grotere) problemen (en daardoor hogere
kosten)? De onderzoeksgegevens van Home-Start
tonen aan dat Home-Start gezinnen daadwerkelijk
helpt. Een gedeelte van de gezinnen die een beroep
doen op Home-Start kan daarna zelfstandig verder.
Andere gezinnen hebben een stap vooruit gezet, maar
blijven een vorm van ondersteuning nodig hebben. De
opbrengsten van Home-Start rechtvaardigen hiermee
zeker de investering die gemeenten doen.

Hechtere samenwerking met het Centrum
voor Jeugd en Gezin
Met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben
de gemeenten een belangrijke troef in handen. De
CJG’s bieden een plek voor beroepskrachten en
ouders om elkaar te ontmoeten. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is dat het CJG laagdrempelig en
gezinsvriendelijk wordt ingericht. Vrijwilligers kunnen
hierin een rol spelen, en voor ouders de drempel
naar het CJG verlagen. Home-Start heeft in 2010 en
2012 een inventarisatie gedaan naar de positie van
Home-Start ten opzichte van het CJG. De trend is
dat de samenwerking tussen Home-Start en het CJG
hechter lijkt te worden. Vergeleken met 2010 waren
er in 2012 beduidend meer Home-Start locaties fysiek
opgenomen in een CJG. En als er sprake was van
een netwerkconstructie, maakten beduidend meer
Home-Start locaties formeel deel uit van dit netwerk.
Samenwerking met andere beroepskrachten lijkt in

het CJG makkelijk tot stand te komen. En ook het over
en weer naar elkaar doorverwijzen van gezinnen kent
minder drempels.

Focus op preventie en eigen kracht
De transformatie van het jeugdstelsel sluit volledig
aan bij de uitgangspunten van Home-Start: focus
op preventie, op eigen kracht, op wat goed gaat, op
sociale (ver)binding, op participatie en op de inzet
van vrijwilligers. Het werk en de aanpak van HomeStart passen naadloos in de nieuwe maatschappelijke
opdracht van gemeenten. Voor Home-Start is het
van belang om gemeenten te blijven informeren over
de programmatische opbouw van de interventie en
resultaten van effectonderzoek, zodat Home-Start
als een evidence based interventie wordt gezien
en behandeld.
Samengevat zouden transitie en transformatie voor
Home-Start kunnen resulteren in het groeien van het
aantal Home-Start locaties, vanwege:
>	vergroting van de gemeentelijke inzet op preventie;
>	de inzet op versterking van de pedagogische civil
society (en vrijwillige inzet);
>	de versterking van laagdrempeligheid en lokale
samenwerking, binnen (gezinsvriendelijke) CJG’s;
>	de inhoudelijke aansluiting tussen Home-Start en
de eigen-kracht-gedachte;
>	de aantoonbare effecten van Home-Start op het
welzijn van en de opvoeding binnen gezinnen.
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Home-Start in cijfers
a. CBS-cijfers van huishoudens met kinderen in Nederland
Het aantal gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorieën van Home-Start in Nederland naast het aantal van
deze gezinnen in de Home-Start gemeenten. Opvallend is dat deze gemeenten 50% van de gezinnen huisvesten
in deze leeftijdscategorie. Uit onderzoek komt naar voren dat ongeveer 14% van deze gezinnen een vorm van
steunbehoefte heeft aangegeven, zoals Home-Start.
Gegevens cbs 2011:
Nederland

Huishoudens met kinderen in de leeftijd van*:

Home-Start gemeenten

0-5

803.794

403.530

0-5/0-5

489.287

249.989

0-5/6-11

250.413

118.202

0-5/12-18

51.757

28.148

0-5/19-24

11.896

6.926

441

265

1.607.588

807.060

0-5/25 oud

* Huishoudens met jongste kind van 0-5 / en broer of zus in andere leeftijdscategorieën

b. Aantal gezinnen en aantal kinderen per jaar die Home-Start steun hebben gekregen
Het programma wordt door ongeveer 90% van de gezinnen volledig doorlopen en afgerond. De gemiddelde
ondersteuningsduur in 2012 is 9,8 maanden.
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c. Aantal Home-Start vrijwilligers
In maart 2012 is de 2500ste vrijwilliger (van Home-Start Barendrecht) verwelkomd op de landelijk
Home-Start dag.
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d. Aantal gemeenten dat Home-Start in Nederland aanbiedt
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e. Samenstelling en achtergrond gezinnen in 2012
Thuissituatie
Van de Home-Start ouders in 2012 is ruim 65% samenwonend/gehuwd en 35% alleenstaand/gescheiden of
weduwe/weduwnaar.
Werksituatie
Het aantal ouders dat geen betaald werk heeft is 45% tegenover 30% betaald werk. Ongeveer 25% van de
ouders volgt een opleiding, is werkzoekend of volgt een re-integratie traject.
Hoe komen ouders bij Home-Start?
Van de ouders die zich aanmelden bij Home-Start, is 70% door een professional geattendeerd op het pro
gramma. Een kleine 30% van de ouders vindt de weg zelf via familie of kennissen, krant of media, website
of een folder.
Wat is de vraag of behoefte van ouders?
De vraag en behoefte van ouders wordt bij de kennismaking en tijdens de tussentijdse evaluatie besproken en
bijgesteld. Ouders kunnen meerdere vragen hebben. Deze vragen/behoeften zijn ingedeeld in 8 categorieën.
Hoe vaak elke vraag voorkomt bij kennismaking is terug te vinden in onderstaande diagram.
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f. Risicofactoren gezinnen
Onderstaande cijfers zijn geregistreerd bij in totaal 1890 gezinnen in 2012.
Een opvallende verschuiving is te zien sinds 2008 met betrekking tot de financiële situatie; steeds meer ouders
geven aan dat zij moeite hebben om rond te komen met hun inkomen.
Kind factoren

Aantal gezinnen

Psychische problemen bij kind(eren)

116

Probleemgedrag kind(eren)

457

Handicap kind(eren)

92

Twee- of meerlingen

122

Omgevingsfactoren

Aantal gezinnen

Onveilige of onvoldoende behuizing

187

Recent verhuisd / gering sociaal netwerk

696

Ernstige of ingrijpende gebeurtenissen

635

Ouder/gezinsfactoren

Aantal gezinnen

Psychische problemen bij ouder(s)

494

Handicap ouder(s)

135

Alleenstaand voor de opvoeding

519

Minimum inkomen

539

Kan niet goed rondkomen

454
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g. Aantal kinderen per gezin en leeftijdsopbouw in 2012
Aantal kinderen per gezin
Home-Start gezinnen hebben gemiddeld ongeveer 2,1 kinderen. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde.
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Leeftijdsopbouw kinderen
De leeftijdsopbouw van kinderen binnen de Home-Start gezinnen laat zien dat:
>	35% nog niet geboren is bij de kennismaking met Home-Start
>	de startende gezinnen (dit zijn gezinnen met jonge kinderen) goed worden bereikt
>	ouders die ook oudere kinderen hebben van dit aanbod profiteren.
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Home-Start projecten
Home-Start probeert zelf regelmatig
de groei van het aantal locaties te
beïnvloeden, onder andere door het
opzetten van verschillende projecten.
In de projecten wordt ook sterk in
gezet op kwaliteitsverbetering. Voor
ieder project wordt steeds financiering
gezocht bij fondsen. Een overzicht.
Home-Start Versterkt
Vanuit een landelijk project met de naam Home-Start
Versterkt richtte Home-Start Nederland zich 2007 tot en
met maart 2009 op beleidsmakers en professionals die
binnen het jeugdbeleid werkten en/of betrokken waren
bij de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het project wilde hen motiveren om Home-Start in het
beleid op te nemen, zodat Home-Start kon groeien en
nog meer gezinnen kon ondersteunen. En Home-Start
wilde via dit project het programma onder de aandacht
brengen van de gemeenten die bezig waren met de
voorbereiding van de CJG.
De Stuurgroep gaf dit alles concreet vorm in beleid;
een projectplan voor verbetering van kwaliteit en
stimulering van groei van Home-Start werd voorbereid
en uitgevoerd door het landelijk steunpunt.
De doelstellingen van Home-Start Versterkt zijn
grotendeels behaald:
>	In 2008 was het aantal Home-Start locaties met acht
toegenomen.
>	In de zomer van 2009 kon Home-Start starten
in de gemeente Old Ambt (provincie Groningen).
Ook in Drenthe kreeg Home-Start meer voet aan de
grond door uitbreiding met Home-Start Coevorden.
Home-Start werd in 2011 aangeboden in alle drie de
noordelijke provincies.
>	In de provincies Gelderland en Overijssel werden
de eerste contacten gelegd als voorbereiding op de
ontwikkeling van de CJG. In 2011 maakte 55% van
de Home-Start locaties deel uit van de CJG; 20%
daarvan was daadwerkelijk gehuisvest in een van
deze centra.
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>	Op bestaande locaties was het aantal uren voor
Home-Start coördinatoren uitgebreid.
Dit project is gefinancierd met een subsidie
van Porticus.

Promoteams
In september 2009 stelde het programmaministerie van
Jeugd en Gezin (VWS) via ZonMw een subsidie beschik
baar in het kader van het programma ‘Vrijwillige inzet
voor en door jeugd en gezin’. Het ministerie wilde
hiermee een impuls geven aan actief burgerschap rond
opvoeden en opgroeien. Daarin past dat gezinnen
kunnen terugvallen op een netwerk en dat er, naast
betaalde zorg, ook vrijwillige hulp voor gezinnen is.
Home-Start herkent zich in de doelstellingen van dit
programma en vroeg subsidie aan voor het organiseren
van promoteams, om Home-Start voor meer gezinnen
in Nederland bereikbaar te kunnen maken. De aanvraag
werd gehonoreerd en Home-Start kreeg 297.000 euro.
Deels was Home-Start promoteams een vervolg op
Home-Start Versterkt. In het vervolgproject werd
echter vanuit de ouders en vrijwilligers gedacht als
doelgroep en als ambassadeurs. Met deze finan
ciering konden tien provinciale promoteams in 2010
en 2011 Home-Start onder de aandacht brengen van
gezinnen, organisaties en gemeenten. De promoteams
bestonden uit beroepskrachten, ouders en vrijwilligers.
Zij organiseerden diverse activiteiten om Home-Start
te promoten, onder andere hielden ze presentaties
en verspreidden ze promotiemateriaal. Ouders deden
op deze manier volwaardig mee in de promotie van
Home-Start. Ze waren bijvoorbeeld aanwezig bij 24
gesprekken met gemeenten.
Op 27 maart 2012 werd het project Promoteams af
gesloten. Een aantal resultaten op een rijtje:
>	met 66 gemeenten is gesproken over Home-Start
>	8 gemeenten hebben besloten Home-Start aan te
bieden aan gezinnen, 7 gemeenten hebben serieuze
plannen daartoe
>	het aantal gezinnen is gegroeid van 2000 (2008) tot
2514 (eind 2011)
>	het aantal vrijwilligers is gegroeid van 1850 (eind
2009) tot 2500 (begin 2012)

>	er zijn 80 artikelen over Home-Start gepubliceerd
>	de promoteams zijn aanwezig geweest op 65
festivals/markten in heel Nederland.
Dit project is gefinancierd met een subsidie van ZonMw
in het kader van het programma Vrijwillige inzet voor
en door jeugd en gezin.

Groei en kwaliteit
Om verder te kunnen groeien en zich verder te ont
wikkelen in kwaliteit werd van 2010 tot en met 2012
het project Groei en kwaliteit gestart.
Het plan focuste op drie doelstellingen:
1. Stimuleren van groei.
2. Optimaliseren van kwaliteit.
3. Verbeteren positie Home-Start binnen het CJG.
1. Stimuleren van groei
Om de doelstelling Stimuleren van groei te realiseren,
investeerde Home-Start gedurende de looptijd van het
project in de volgende trajecten:
>	Training en deskundigheidsbevordering van de lan
delijke pr-werkgroep, zodat de leden daarvan de
coördinatoren in hun regio kunnen bijstaan in het
voeren van pr rondom Home-Start
>	Voorlichtings- en wervingsproducten ontwikkelen
voor gemeenten, verwijzers, ouders en vrijwilligers
>	Training en scholing van coördinatoren en onder
steuners, opdat zij kunnen omgaan met de media
en de Home-Start website.
2. Optimaliseren van Kwaliteit
Om deze doelstelling te realiseren, is binnen de
projectperiode geïnvesteerd in de volgende trajecten:
>	Ontwikkelen van Kwaliteitsborging en toetsing
>	Actualiseren van het Handboek Home-Start en
een werkboek
>	Ontwikkelen van kwaliteitsspel voor Home-Start
vrijwilligers

>	Onderzoek naar Home-Start in het Centrum voor
Jeugd en Gezin
	In 2010 is door een stagiaire een inventarisatie
gemaakt van de verschillende vormen waarin
Home-Start nu aanwezig is binnen het CJG, of
daarmee samenwerkt. Het onderzoek toont aan dat
in 2011 beduidend meer Home-Start locaties fysiek
waren opgenomen in een CJG. En als er sprake is
van een netwerkconstructie, maken beduidend meer
Home-Start locaties formeel onderdeel uit van dit
netwerk. Bij een flink aantal Home-Start locaties is
de lokale positionering echter nog niet duidelijk.
	De meeste Home-Start coördinatoren geven aan
betrokken te zijn bij activiteiten van het CJG.
Ze nemen bijvoorbeeld deel aan overleggen met
andere professionals of gezamenlijke lunches. Ook is
er betrokkenheid bij activiteiten voor gezinnen,
zoals koffieochtenden of informatiebijeenkomsten.
Samenwerking met andere beroepskrachten, bijvoor
beeld in het kader van de Week van de Opvoeding,
lijkt in het CJG makkelijk tot stand te komen.
>	Landelijke samenwerking in de opvoedings
ondersteuning
	De samenwerking op landelijk niveau vindt onder
andere plaats via het platform opvoedonder
steuning. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan
gezamenlijke voorlichting van evidence based
programma’s en aan kennisdeling.
>	Het organiseren van expertmeetings over formele en
informele opvoedondersteuning
	In dit kader is op de landelijke dag in 2010 een
lezing en discussie georganiseerd over de peda
gogische civil society, in samenwerking met het Nji.
Dit project is gefinancierd met subsidies van het
Oranje Fonds en het Skan Fonds.

3. Verbeteren positie van Home-Start in het Centrum
voor Jeugd en Gezin
Om deze doelstelling te realiseren, investeerde
Home-Start gedurende de looptijd van het project
in de volgende trajecten:

57

Uitgave
© Home-Start Nederland 2013
Landelijk steunpunt,
Neel de Bruyn, Marijke Galama en
Christine Thomas
Tekst en productie
Mare Media Haarlem,
Marianne Wenneker
Bijdrage onderzoek
Eva Smallegange, Universiteit van Amsterdam
Fotografie
Diederik de Klerk
Jeroen Dietz

Vormgeving
Bureau Blanco, Amsterdam
Drukkerij
Groen

Dit project is mede gefinancierd
met subsidies van het Oranje Fonds
en het Skan Fonds

Het verhaal van Home-Start

