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Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
Het in de eigen kracht zetten van kind en gezin is een van de hoofdthema’s binnen het 
lokale, stadsregionale en landelijke jeugdzorg- en welzijnsbeleid. Bij de transitie van de 
jeugdzorgtaken blijft dit thema belangrijk. 
 
Doel 
Kinderen ontwikkelen zich beter als ze opgenomen zijn in sociale netwerken die groter 
zijn dan het gezin alleen. Wanneer ouders zelf een groot netwerk hebben, bijvoorbeeld 
in de buurt, op school of via een sportvereniging blijken kinderen beter te presteren. 
Het is dus van belang dat ouders in hun directe omgeving kunnen praten over 
opvoeden en een luisterend oor krijgen. Grotendeels gebeurt dit allemaal al binnen het 
eigen sociale netwerk. Familie en vrienden beantwoorden al vragen over opvoeden en 
opgroeien of leveren fysieke hulp. Toch zijn er gezinnen waarbij het tijdelijk niet zo 
goed meer gaat en men de eigen omgeving niet langer wil belasten. Ook dan is het 
niet altijd nodig om hier (betaalde) professionele inzet op te plegen.  
 
Sinds een aantal jaren voert de gemeente Barendrecht succesvol het Homestartproject 
uit. Dit was in 2011 aanleiding voor het college om te onderzoeken of dit project ook in 
Albrandswaard een meerwaarde zou hebben. De gesprekken resulteerden in het 
financieren van een functionaris  te samen met de gemeente Barendrecht en 
Ridderkerk. Zij werkt vanuit het CJG, vanaf 1 januari 2012, vooralsnog voor de periode 
van een jaar. 
 
Waarom Homestart 
Ieder gezin,  iedere ouder kan geconfronteerd worden met problemen en in een 
situatie terecht komen waarin hij of zij het enige tijd niet meer aankan.  De opvoeding 
van kinderen wordt dan soms te veel. Een steuntje in de rug  van iemand die je 
vertrouwt is vaak genoeg om erger te voorkomen. Een netwerk van vrienden, 
kennissen, buren of familie is niet altijd aanwezig of in staat om tegemoet te komen 
aan de behoefte van de ouder aan praktische of emotionele ondersteuning. Hier kan 
Homestart een functie vervullen. 
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Wat is Homestart 
Homestart is gebaseerd op de inzet van getrainde vrijwilligers die dicht rondom het 
gezin (tijdelijk) opvoed en opgroei ondersteuning kan bieden. De vrijwilliger biedt geen 
professionele hulp, maar is er vooral voor dat kleine duwtje in de rug. Soms is het niet 
meer dan zo af en toe een luisterend oor bieden, begeleiden van gesprekken op 
school, een dagelijkse wandeling maken met een kind of het helpen om  structuur te 
krijgen in de dag. Zo ontstaat er een beetje rust en wordt het zelfvertrouwen van de 
ouder vergroot. Het is een manier om  de eigen kracht te (her)vinden om moeilijke 
situaties het hoofd te bieden en weer grip te krijgen op het eigen leven.  
De achterliggende gedachte is dat de vrijwilliger steun biedt vanuit een gelijkwaardige 
positie en met een gelijkwaardige ervaringsachtergrond.  
De coördinator zorgt voor werving, selectie van de vrijwilligers in overleg en 
afstemming met de lokale welzijnsorganisaties (i.c. de vrijwilligersvacaturebank en 
Stichting Welzijn Albrandswaard), verzorgt de training van de vrijwilligers en maakt de 
match tussen ouder en vrijwilliger. Binnen het gezamenlijk werkgebied BAR kan het 
zinvol zijn dat een vrijwilliger uit de ene gemeente in te zetten in een andere BAR 
gemeente. 
 
De relatie met ons Centrum voor Jeugd en Gezin 
We streven er naar het CJG meer en meer te laten groeien naar een laagdrempelige 
basisvoorziening, waar het kind, de jongere, de ouder welkom is met een vraag over 
gezondheid, opvoeden en opgroeien. Doel van het CJG is ondermeer het vroegtijdig 
inzetten of mobiliseren van effectieve steun of hulp bij beginnende problemen die een 
belemmerende invloed kunnen hebben op de gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en 
opvoeden.  
We kiezen er dus bewust voor om Homestart te organiseren vanuit het CJG. 
Homestart vervult hier een functie als effectief bewezen (evidence based) programma 
en richt zich op (het versterken van) de eigen kracht en sluit aan bij de vraag en 
behoefte in de eigen leefomgeving.  
Door te kiezen voor een preventief programma als Homestart voorziet het CJG in een 
laagdrempelig aanbod dat zorgt dat ouders en kinderen sneller in beeld zijn, antwoord 
krijgen op hun vragen en steun kunnen krijgen als daar behoefte aan is. Homestart 
heeft een ook signaalfunctie en kan leiden tot de inzet van naar andere hulp of 
diensten.  
 
De relatie met de Ouder voor Ouder groep van Albrandswaard 
Vanaf de opening van het CJG is een kleine groep ouders enthousiast gestart met een 
inloopochtend en middag voor andere ouders. Ook deze ouders willen vooral andere 
ouders tot dienst zijn door te luisteren en eventueel te adviseren over opvoedvragen. 
Daarmee is de doelstelling van beide initiatieven gelijk en kunnen ze goed van elkaars 
expertise en netwerken gebruik maken. Wij hopen dan ook dat deze groepen elkaar 



 
 
 
 
 
 
 
 

versterken en dat de groep (groot)ouders die anderen van dienst willen zijn, groeit en 
beter bekend raakt. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
de secretaris de burgemeester, 

 
  
Hans Cats mr. H.M. Bergmann 
 
 


