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Voorwoord
2019: het concept slaat aan

GezinsBuddy richt zich op alleenstaande ouders met meerdere uitdagingen, zonder eigen netwerk. Wij 
noemen dit “kwetsbare” gezinnen. Een GezinsBuddy heeft tijd, aandacht en steekt een hand uit waar 
nodig. Wij geloven dat we met de inzet van een GezinsBuddy deze gezinnen kunnen helpen op weg naar 
zelfredzaamheid.

Opgericht in maart 2018. We zijn begonnen met een pilotfase om te kijken of wij kunnen voorzien in een 
behoefte. In deze driejarige pilot hebben we ervoor gekozen om 2018-2019 een verlengd jaar te maken. In 
dit rapport een overzicht specifiek voor 2019.

De doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. De nood is groter dan wij dachten.

Namens het bestuur,

Mieke Telder
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Doelstellingen (statutair)
De stichting heeft ten doel:

a. het helpen en ondersteunen van eenoudergezinnen 
met meervoudige problematiek, door een vrijwilliger als 
vaste en betrokken buddy aan een gezin te koppelen, 
die het gezin passief en actief ondersteunt, onder meer 
bij financiële en andere problemen, bij contacten met 
instanties en bij het opbouwen van een eigen netwerk;

b. het bevorderen van zelfredzaamheid van deze gezinnen, 
zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de 
maatschappij;

c. het organiseren en begeleiden van uitjes en vakanties 
voor de leden van de eerder genoemde gezinnen;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aanpak
Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor het gezin. Een GezinsBuddy ondersteunt 
maximaal één gezin. Een GezinsBuddy staat naast het gezin, gaat deel uitmaken van het netwerk 
van het gezin. Een GezinsBuddy heeft tijd, aandacht, is betrokken en steekt een helpende hand toe 
wanneer nodig. De GezinsBuddy stimuleert zelfredzaamheid en faciliteert het gezin (op weg naar 
deze zelfredzaamheid). Er ontstaat een persoonlijke relatie van wederzijds vertrouwen.

Concreet:
• Een GezinsBuddy heeft tijd,  aandacht en is juist buiten kantooruren beschikbaar.
• Een GezinsBuddy staat naast het gezin, terwijl de verschillende professionals en vrijwilligers 

komen en gaan.
• Een GezinsBuddy ondersteunt bij zaken die (nog) te complex zijn voor het gezin. Dit is per 

gezin verschillend (inventarisatie tijdens het maken van de match).
• Een GezinsBuddy vertoont positief voorbeeldgedrag en heeft tijd en aandacht voor de 

ontwikkeling van de kinderen.
• Een GezinsBuddy initieert leuke activiteiten: dit aspect vult de GezinsBuddy op zijn of haar 

eigen manier in, vanzelfsprekend samen met het gezin.
Uiteraard worden de GezinsBuddy’s gescreend en werken we met een VOG. Er is een uitgebreid
vrijwilligersprotocol beschikbaar. Ook om de veiligheid van het gezin en de GezinsBuddy te 
waarborgen.

Missie & visie
Wij willen elk gezin in de Ronde
Venen binnen de doelgroep
voorzien van een GezinsBuddy.
Het doel is om deze kwetsbare
gezinnen te laten zien dat ze er
niet alleen voor staan.
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Samenstelling bestuur

Bestuurslid en functie   Nevenfuncties
Jan van Walraven (voorzitter)   Oud-directeur Walraven BV, voorzitter Technet Amstel en
      Venen.

Jos Honig (secretaris)    Directeur Feka ICT, vrijwilliger bij de voedselbank.

Gert van Kreuningen (penningmeester) 22 jaar ervaring bij de Rabobank. Nu zelfstandig 
      ondernemer. Helpt ondernemers verder op het gebied van
      investeringen, financieringen en bancair advies.

Mieke Telder (bestuurslid)   Directeur bij welzijnsorganisatie Stichting Servicepunt &
      Tympaan-De Baat. 40 jaar ervaring in de zorg en het sociale
      domein.

Coördinator
Angela Strubbe is coördinator voor gemeente De Ronde 
Venen. Zij heeft een dienstverband van 20 uur met 
salaris volgens CAO Zorg & Welzijn. In 2020 wordt haar 
dienstverband uitgebreid naar 28 uur.

Initiatiefnemer
Jos Honig is de oprichter van stiching GezinsBuddy. Vanuit 
zijn betrokkenheid bij de voedselbank is het idee geboren 
om deze stichting op te richten. De collega’s van de 
voedselbank zijn tot op de dag van vandaag erg betrokken 
bij de stichting en de gezinnen.

Regiocoördinator
Ron Deurloo is betrokken als regiocoördinator. Voor 2020 is 
het de bedoeling om uit te breiden naar andere gemeenten. 
Hij is één dag per week als vrijwilliger beschikbaar voor de 
stichting.
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Vrijwilligersbeleid
Het is een belangrijke taak voor de coördinator om juiste informatie te geven aan mogelijk nieuwe
vrijwilligers die zich melden bij de organisatie.
De organisatie heeft een duidelijke visie op het profiel waaraan een GezinsBuddy zou moeten voldoen.
Het volledige beleid staat in het jaarverslag van 2018. Dit kan worden opgevraagd bij de stichting.

Financieel beleid
De organisatie streeft naar een weerstandsvermogen ter hoogte van 1 jaar structurele kosten op termijn.

Regio & Ambities
Stichting GezinsBuddy is gestart en actief in gemeente De Ronde Venen. Deze gemeente heeft ongeveer
45.000 inwoners. Deze gemeente bestaat uit 8 kernen. Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, De Hoef,
Amstelhoek, Abcoude en Baambrugge. 

Er is ambitie om in 2020 uit te breiden naar 3 extra gemeenten. Wij hebben geen financieel belang om op 
te schalen. Maar we zijn wel op zoek naar continuïteit, kennis en ervaring. Met deze uitbreiding ontstaat er 
een netwerk van meerdere coördinatoren. 

Wij hebben enorm genoten, alle drie. Wat 
hebben jullie weer een prachtig iets gegeven. 
Ben zeer dankbaar. (kerst 2019)
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Resultaten 2019
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Staat van baten en lasten (verkort)

werkelijk 
2018

werkelijk 
2019

werkelijk 
2018/2019

budget
2018/2019

verschil

Baten 56.061 84.359 140.421 77.000 63.421

Eenmalige lasten 14.905 - 14.905 23.000 8.095
Structurele lasten 15.450 62.857 78.306 53.507 (24.799)

Resultaat 25.707 21.502 47.210 493 46.717

Balans

31-12-2018 31-12-2019

Activa

Vlottende activa
Liquide middelen 25.707 75.115
Verrekeningen 385

Totaal activa 25.707 75.500

Passiva

Reserves
Continuïteitsreserve 25.707 47.208
Bijdrage gemeente 2020 20.000
Bijdrage effectmeting 2020 8.292

Totaal Passiva 25.707 75.500
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Staat van baten en lasten (1)

werkelijk 
2018

werkelijk 
2019

werkelijk 
2018/2019

budget
2018/2019

verschil

Baten
Baten bedrijfsleven 11.401 7.500 18.901 11.000 7.901
Baten vermogensfondsen landelijk 24.000 15.200 39.200 20.000 19.200
Baten fondsen lokaal 14.000 10.000 24.000 20.000 4.000
Baten gemeente - 20.000 20.000 16.500 3.500
Baten evenementen 6.111 500 6.611 9.500 (2.889)
Baten kerken 550 3.730 4.280 - 4.280
Baten particulieren - 1.805 1.805 - 1.805
Baten activiteiten - 17.916 17.916 - 17.916
Baten effectmeting - 7.708 7.708 - 7.708

Baten totaal 56.061 84.359 140.421 77.000 63.421

Baten
We zijn dankbaar dat vanuit alle geledingen: landelijke en lokale vermogensfondsen, het bedrijfsleven,
kerken, de gemeente en particuliere donateurs, er ondersteuning beschikbaar is/komt voor ons initiatief.

Grote baten kwamen in 2019 van het Kansfonds, gemeente De Ronde Venen en de Riki stichting.

Fondsen
In 2020 gaan wij door met het werven van donateurs, het zoeken van fondsen en hebben wij alvast een 
toezegging van gemeente De Ronde Venen.
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Staat van baten en lasten (2)

werkelijk 
2018

werkelijk 
2019

werkelijk 
2018/2019

budget
2018/2019

verschil

Eenmalige lasten
PR 12.100 - 12.100 13.000 900
ICT 605 - 605 10.000 9.935
Overig 2.200 - 2.200 - (2.200)

Structurele lasten
Personeelskosten 11.554 27.795 39.349 38.857 (492)
Administratie en kantoor 1.099 1.091 2.190 2.950 760
Opleiding 329 1.700 2.029 2.000 (29)
PR 367 1.965 2.332 2.000 (332)
ICT - 4.341 4.341 5.200 859
Overige 1.889 4.221 6.110 2.500 (3.610)
Samenbindende activiteiten 211 14.036 14.247 - (14.247)
Effectmeting onderzoek - 7.708 7.708 (7.708)

Lasten structureel 15.450 62.857 78.306 53.507 (24.799)

Uitgaven
Wanneer we kijken naar de begroting 2018/2019 dat we bij aanvang gemaakt hebben, komen we tot de
conclusie dat deze inschattingen van onze kant overeenkomen met de werkelijkheid. Er zijn 2 belangrijke
afwijkingen en dat betreft de post samenbindende activiteiten en effectmeting. We hebben inmiddels 
gemerkt dat activiteiten die we voor de gezinnen en buddies organiseren, een zeer welkome aanvulling zijn 
en helpen bij het opbouwen van een eigen netwerk door onze doelgroep.

Vanuit de Riki-stichting hebben we een toezegging ontvangen (voor 2019) van 10.000 euro om deze
activiteiten te kunnen organiseren. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Voor de effectcalculatie hebben we een kostendekkende donatie ontvangen van het SOD/Fie van der Hoop 
fonds.
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Resultaten 2019
Aan het einde van dit jaar zijn er 12 gezinnen 
gekoppeld aan een vrijwilliger. Het doel voor dit jaar 
lag tussen de 5 en 10 gezinnen. Dus met 12 is dit 
ruimschoots gehaald. Het gaat over 12 moeders met 
in totaal 25 kinderen.

In 2019 zijn er vier kinderen uit huis geplaatst. Dat 
is erg verdrietig. Uiteraard doen wij ons best om dit 
juist te voorkomen. 

Ook zijn er 3 gezinnen ontkoppeld vanwege een 
mismatch tussen de buddy en het gezin. Vaak heeft 
dit met verwachtingen van beide kanten te maken. 
Twee van deze gezinnen hebben inmiddels een 
nieuwe buddy.

Er zijn nog vijf gezinnen waarvoor wij een buddy 
zoeken. Dit vordert gestaag, maar blijft een 
tijdrovend proces. We zoeken een goede klik tussen 
de buddy en het gezin.

Het aantal vrijwilligers is redelijk stabiel. Soms 
vallen er een paar af, maar komen er ook weer een 
aantal bij. 

Vooruitblik 2020
Voor het jaar 2020 staat er een doel voor het 
ondersteunen van 15 tot 20 gezinnen. Hiervoor 
moeten wij dan ook op zoek naar nieuwe buddy’s.

12
kopppelingen

25
kinderen

17
gezinnen

26
buddy’s
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Project: Effectcalculatie

Waar gaat het om?
Stichting GezinsBuddy is benieuwd wat de (financiële) opbrengst is van het door hen koppelen van 
eenoudergezinnen met meervoudige problematiek aan een onbekende mede-inwoner uit dezelfde 
gemeente (de zogenaamde GezinsBuddy). De organisatie wil daarnaast ook graag leren van de bevindingen
van haar eigen werkpraktijk voor de verdere doorontwikkeling van het vernieuwende initiatief. Daarom 
heeft ze het Associate Lectoraat Informele Netwerken en Laatmoderniteit van de CHE gevraagd om dit via 
een effectencalculatie te beantwoorden. Concreet betekent dit dat ondergetekende, senior onderzoeker van 
de CHE en effectencalculateur, sessies op locatie begeleidt waarin steeds een ander alleenstaand gezin
met zijn GezinsBuddy (casus), samen met een aantal betrokkenen (naasten, professionals, eventueel een 
gemeenteambtenaar) in gesprek gaan. Een dergelijke sessie duurt zo’n 3 uur. Vervolgens wordt de data 
geanalyseerd per casus en van het totaal.

Vraagstelling
De centrale vraag wordt in nauw overleg met GezinsBuddy vastgesteld maar zal in ieder geval gaan over de 
(financiële) opbrengst van de koppeling.

Doelstelling onderzoek
Het onderzoek maakt duidelijk wat het werk van GezinsBuddy oplevert, zowel kwalitatief als in financiële 
zin, en toont het eigene van het initiatief. Daarnaast zullen mogelijk enkele ontwikkelpunten inzichtelijk 
worden, maar dit is geen hoofddoel van het onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit twee delen en loopt tot uiterlijk juni 2021.
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Testimonial van een moeder
En ineens beland je in een vreselijke vechtscheiding. 
Vrienden en familie wonen 100 km verder op. 
Je hebt tijdelijke woonruimte nodig. Daarna  
permanente woonruimte nodig, bemiddeling 
in conflict, een advocaat, je eenmanszaak staat 
op instorten, de politie raakt betrokken bij 
de scheiding, je moet verhuizen, op je eigen 
gezondheid letten en het belangrijkste van alles…
voor je zoontje van 2 jaar zorgen.
Eén van al deze punten voor je kiezen krijgen, is 
voor een mens al een life event. Laat staan dat alles 
tegelijk komt op het diepste punt in je leven. Steun 
hoop je te vinden bij de welbekende organisaties. 
Maar wat een tegenvaller als je er achter komt dat 
je er toch echt nog steeds alleen voor staat en je de 
boel met de reguliere hulp niet rond krijgt! Vrienden 
en familie doen ook meer dan wat ze kunnen.

Zo blij met mijn buddy
Ik was erg onder de indruk van de prachtige 
documentaire over voedselbank, waardoor ik de 
moed had om te bellen voor hulp. Met open armen 
werd ik ontvangen en  vervolgens door vrijwilliger 
van de voedselbank werd ik voorgesteld aan Angela 
van GezinsBuddy. Heel snel werd ik gekoppeld aan 

een eigen buddy, match from heaven!
Mijn buddy weet van aanpakken! Precies wat 
ik nodig had. Samen de schouders er onder en 
dat vuile varkentje wassen. Van het bijstaan 
in rechtzaken tot het opruimen van de schuur. 
Samen stil en gespannen in de auto naar een 
onderhandelingsgesprek. Maar ook krom van het 
lachen tijdens een gezellig avondje dineren. 

Een enorme steun
Wanneer ik doodop was en het overzicht niet 
meer had, bruiste mijn buddy van energie en hielp 
de boekhouding op orde te brengen. Wanneer ik 
doordraafde en geen rust meer kon pakken, kwam 
ze thee drinken en maakten we een wandeling. 
Samen werkten we naar een goede afloop. Helaas, 
na anderhalf jaar scheiden kwam er slecht nieuws. 
Een hele harde klap. Ook toen was mijn buddy er. 
Zelfs het hele team van GezinsBuddy trooste, leefde 
mee en huilde mee. 
Niemand heeft dit proces van zo dichtbij 
meegemaakt als mijn buddy. Zo wist zij precies 
hoe ze een steun voor mij kon zijn. Niet alleen ik 
werd ontlast, maar ook mijn familie en vrienden. Zo 
waardevol. Ik gun iedereen een buddy als die van 
mij!

Wanneer ik doordraafde en geen rust 
meer kon pakken, kwam ze thee drinken
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Overzicht publiciteit
In 2019 hebben we campagne gevoerd. De uitingen hiervoor zijn kosteloos bedacht door Switch 
Reclamebureau. Waarvoor hartelijk dank.

Kranten/media
• Oktober / December - Advertentiecampagne in weekblad de Groene Venen
• Oktober / December - 3 ansichtkaarten verstuurd naar ondernemers
• Oktober 2019 - Postercampagne langs de weg

Presentaties
• 7 januari 2019 - Stand op nieuwjaarsmarkt
• 27 maart 2019 - Presentatie vrijwilligersdag Zorgvrijwilligers De Ronde Venen
• 5 juni 2019 - Stand op jaarmarkt Mijdrecht
• 14 september 2019 - Najaarsmarkt Wilnis
• 27 oktober 2019 - Presentatie ‘de Weg’ Mijdrecht
• 6 november 2019 - Presentatie ontmoetingskerk Wilnis
• 11 december 2019 - Presentatie Zakenvrouw De Ronde Venen

Social
• September / Oktober - Campagnebeelden gedeeld op social media
• 30 posts over GezinsBuddy
• LinkedIn pagina opgestart en verschillende posts gedaan
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Samenbindende actviteiten
Uiteraard organiseerden we ook dit jaar weer allerlei 
activiteiten. Activiteiten met als doel om het netwerk 
te vergroten en om gezellig samen op te trekken. 
Zowel met de gezinnen als met de buddy’s.

Zo zijn we in de voorjaarsvakantie gaan bowlen. Lekker 
dichtbij in Mijdrecht. Een paar uurtjes plezier. Eerst 
actief, daarna eten. Mooie gesprekken en tijd voor 
elkaar.

In de meivakantie zijn we met 45 mensen naar 
Bergeijk geweest. Een midweek vol met activiteiten. 
Volledig verzorgd en met de bus. Een accomodatie met 
aparte kamers voor de gezinnen. Uiteraard met eigen 
sanitair. Het eten werd dagelijks vers bereid door het 
kookteam. Ook een BBQ, een pizzabus en ergens in 
een leuk restaurant pannenkoeken eten. Een groot 
buitenterrein met voetbalveld, trampoline en een 
grote zandbak. De activiteiten bestonden uit levend 
monopoly, vossenjacht, vissen in een forellenvijver en 
met de kleintjes naar de speeltuin.  Op de terugweg 
langs de Efteling voor een onvergetelijke afsluiting.

In de zomervakantie naar Oud Valkeveen. Een dagje 
naar de zon. Wat een prachtig weer die dag. Deze keer 
met auto’s in optocht naar Naarden. Dat valt nog 
niet mee om dan allemaal in 1x goed te rijden. Maar 
uiteindelijk is iedereen er gekomen. Voornamelijk 
genoten van zon, water en elkaar. Veel tijd om te 
kletsen in de rij bij de langste opblaasbare glijbaan van 
Europa.

In de herfstvakantie met de bus van Gert naar 
de piramide van Austerlitz. Wandelen in het bos, 
natuurlijk de piramide beklimmen. Daarna in de 
botsauto’s en draaimolens tot we het zat waren. 
Afsluiten met een stevige maaltijd zodat iedereen 
thuis direct naar bed kon. Mooie dag en mooie 
gesprekken. Tijd voor elkaar en tijd om te netwerken.
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Stichting Gezinsbuddy
Kerkvaart 2

3641 EP  Mijdrecht

Telefoon
+31-641562426

Email:
info@gezinsbuddy.nl

RSIN: 858656383
KVK: 71295127

IBAN: NL27RABO0329424955

De missie van GezinsBuddy is om kwetsbare gezinnen te laten ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
Wij hopen dat u door dit verslag daar een goed beeld van gekregen hebt.

Wilt u ook GezinsBuddy worden of wilt u zich aanmelden voor een GezinsBuddy? Neemt u dan contact
met ons op.

Want samen kun je de wereld aan!


