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Voorwoord

2020: het jaar van de uitbouw

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.

In 2018 zijn we begonnen met een pilot fase. In 2019 is het concept verder uitgerold in de Ronde Venen. 
In 2020 zijn we met de inzet van extra medewerker begonnen met verkenningen in Stichtse Vecht en 
Nieuwkoop. Begin 2021 hebben deze verkenningen geleid tot het aanstellen van coördinatoren in Stichtse 
Vecht en Nieuwkoop en een part time directeur. De eerste gezinnen zijn na ongeveer 2 jaar uitgestroomd.

De doelstellingen van 2020 zijn ruimschoots gehaald  en we kijken  vol vertrouwen naar de ontwikkelingen 
in de nieuwe gemeenten.

Graag danken we alle vrijwilligers en professionele krachten voor hun niet aflatende inzet.

Namens het bestuur,

Jan van Walraven
Voorzitter Bestuur GezinsBuddy
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Onze organisatie
In de perfecte wereld groeien kinderen op met gelijke kansen, in stabiele gezinnen waar er 
ruimte is voor persoonlijke aandacht en waar veiligheid en liefde een sterke basis vormen. In 
werkelijkheid kan het leven tegen zitten, waardoor het leven van en in het gezin niet in de buurt 
meer komen van die ideaal beeld. Een enkele tegenslag of een mindere periode is vaak nog wel 
op te vangen. Maar wat als de tegenslag aanhoudt en je er als ouder bovendien alleen voor bent 
komen te staan? 

Dit zijn de situaties waar het zo ontzettend fijn is als je bij iemand terecht kunt. Een persoon 
die je kunt vertrouwen, omdat hij of zij gelijkwaardig naast je staat. Een vriend. Een buddy. Een 
GezinsBuddy. Zo is onze organisatie ontstaan en gegroeid. Want: Samen kun je de wereld aan!

Waar wij in geloven

Wij geloven dat eenoudergezinnen in 
overbelaste situaties weer aan kunnen 
sterken en zelfredzaam worden, wanneer 
zij niet langer het gevoel hebben er 
alleen voor te staan. Wij geloven dat tijd, 
trouw en aandacht van doorslaggevend 
belang zijn in de ondersteuning van 
gezinnen in deze kwetsbare situatie.

Waar wij van dromen

Wij hebben de ambitie om, binnen het 
werkgebied van de stichting, eenoudergezinnen zo te helpen dat ze niet langer het gevoel hebben 
er alleen voor te staan. Door deze doelgroep te koppelen aan een GezinsBuddy wordt de mate van 
zelfredzaamheid van deze gezinnen vergroot én nemen de kosten van de gemeente in het sociale 
domein per saldo af.

Waar wij ons voor inzetten

In de statuten van de stichting heeft GezinsBuddy de volgende, nog steeds actuele doelstellingen  
opgenomen:

1. het helpen en ondersteunen van eenoudergezinnen m et 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;

2. het bevorderen van zelfredzaamheid van deze gezinnen, zodat zij volwaardig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij;
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3. het organiseren en begeleiden van uitjes en vakanties voor de leden van de eerder 
genoemde gezinnen;

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

Wat wij belangrijk vinden

In 2020 hebben we kernwaarden benoemd die kenmerken hoe we zijn, hoe werken en wat 
we belangrijk vinden. Wij hanteren deze kernwaarden als een kompas in onze onderlinge 
samenwerking en bij de opstart van nieuwe projecten. Onze kernwaarden zijn: 

Betrokken | Betrouwbaar | Eerlijk | Doeltreffend | Plezier

Onze aanpak 

In gemeenten is er veelal sprake van verticale hulpverlening. Dit betekent dat gezinnen te maken 
hebben met meerdere hulpverleners, vrijwilligers en bijbehorende organisaties. Een dergelijk 
gezin moet steeds opnieuw haar verhaal vertellen. (voorbeelden zijn o.a. schuldhulpverlening, 
kinderopvang, opvoedhulp, voedselbank, netwerkcoach, maatje). 

Het is voor gezinnen heel vermoeiend en onoverzichtelijk om alle ballen in de lucht te houden. 
Telkens opnieuw je verhaal doen draagt niet bij aan een verbetering, maar is extra belastend. De 
vraag dient zich dan aan hoe het anders zou kunnen.

Het gevoel van er ‘alleen voor te staan’ is vaak aanwezig. Dit speelt vooral bij alleenstaande 
ouders met inwonende kinderen. Natuurlijk zijn er zeer betrokken (betaalde) hulpverleners en 
casemanagers die helpen, bijvoorbeeld om overzicht te creëren in hun situatie. Maar deze mensen 
zijn (vanzelfsprekend) beperkt bereikbaar. Ook (juist!) buiten kantoortijden spelen er kwesties die 
je graag zou willen bespreken, waar je hulp bij nodig hebt.

Inzet van vrijwilligers

De stichting staat voor informele, horizontale hulpverlening, waarbij de gelijkwaardigheid tussen 
hulpverlener en hulpvrager benadrukt wordt. Een GezinsBuddy die gekoppeld wordt aan een gezin 
met een steunvraag is in de eerste plaats een vrijwilliger. Het is iemand: 

• met wie je een vertrouwensband opbouwt en die naar je luistert;
• met wie je plannen maakt om je problemen aan te pakken;
• die helpt om oplossingen te realiseren;
• die samen met het gezin leuke dingen onderneemt;
• die helpt een netwerk op te bouwen en zelf deel wordt van dat netwerk.
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Een GezinsBuddy neemt geen taken over van anderen, maar gaat samen met het gezin de 
contacten onderhouden. De GezinsBuddy is bij voorkeur aanwezig tijdens planbijeenkomsten en 
weet de weg naar de professionals en andere vrijwilligers te vinden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling naast het gezin te staan door het geven van steun, inzicht 
en het helpen in de organisatie. Soms worden bepaalde taken tijdelijk overgenomen met als 
doel versnelling te bereiken, echter altijd samen met het gezin. Het gezin blijft te allen tijde 
eindverantwoordelijk.

Screening en afspraken

De organisatie heeft duidelijke visie op het profiel waaraan een GezinsBuddy moet voldoen. Het 
is een belangrijke taak voor de coördinator om potentiële vrijwilligers die zich bij de organisatie 
melden, de juiste informatie te geven. 

Een GezinsBuddy’s wordt altijd gescreend en moet voorafgaand aan een koppeling een VOG 
overhandigen. Daarnaast tekenen nieuwe GezinsBuddy’s een vrijwilligersovereenkomst, waarin 
onder andere afspraken worden gemaakt over de onderlinge omgang met en de privacy van het 
gezin. Hiermee worden de veiligheid van het gezin en de GezinsBuddy geborgd.

Het verhaal van een moeder
“Een jaar geleden ben ik gekoppeld 

aan mijn GezinsBuddy. Met haar 
hulp is er meer ruimte in mijn hoofd 

gekomen en kan ik de moeilijke 
situatie, waar ik nog steeds in zit, 

beter aan. Dit komt mede doordat ik 
bij mijn buddy mijn verhaal kan delen 

en mijn twijfels kan uitspreken. Ik 
wil graag zekerheid voor op de lange 
termijn, maar dat is op dit moment 

niet realistisch. 

Mijn buddy helpt mij te kijken naar 
de kleine stapjes die we maken in 
de goede richting. Zij helpt mij te 

genieten van de momenten dat het 
wel goed met mij, mijn zoon en mijn 

andere 3 kinderen gaat. De bergen 
worden hierdoor minder hoog en de 

dalen minder diep!”

Moeder: “Ik dacht laatst, wat nou als 
GezinsBuddy er niet was geweest? Maar 
eigenlijk wil ik daar helemaal niet aan 

denken.”
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Ons Bestuur
Al vanaf de oprichting van de stichting in 2018 heeft de stichting een trouw en betrokken Bestuur. 
De 4 leden van het bestuur zijn onbezoldigd. In 2020 werd er in totaal 5 keer vergaderd, waarbij de 
vergaderingen vanaf maart digitaal waren.

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.

Ons Team 
Vooropgesteld is GezinsBuddy een organisatie die enkel succesvol kan zijn met de hulp van de vele 
vrijwilligers. Om al het werk van de vrijwilligers in goede banen te begeleiden en om de ontwikkeling van 
het steun ontvangende gezin goed te begeleiden, heeft GezinsBuddy een professioneel team, met een 
lokale Coördinator als spil.

Coördinator
In 2020 had GezinsBuddy een professionele Coördinator, Angela Strubbe, in De Ronde Venen. Zij heeft een 
dienstverband van 28 uur, met salaris volgens CAO Zorg & Welzijn. Eind 2020 startte, op vrijwillige basis, 
de inzet van Joanne Kwint als Coördinator voor de Gemeente Nieuwkoop. 

Initiatiefnemer
Jos Honig is de oprichter van stichting GezinsBuddy. Vanuit zijn jarenlange 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 sinds 2019, op vrijwillige basis, betrokken als regiocoördinator. In 2020 heeft hij de brug 
geslagen naar de nieuwe gemeenten Nieuwkoop en Stichtse Vecht. 
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“Als ik zie dat mijn tips en handreikingen zorgen voor vooruitgang bij de 
ander, geeft mij dat veel voldoening.’’

Nel van der Laan is vrijwilliger bij GezinsBuddy. Ze is gekoppeld aan een 
alleenstaande moeder van twee kinderen en biedt een luisterend oor en 

praktische hulp en adviezen waar dat nodig is.

Nel = betrokken 
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Ons overzicht  van 2020
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GezinsBuddy blikt dankbaar terug op 2020. Net 
als voor veel organisaties en individuen, was dit 
jaar een ander jaar dan alle andere. 2020 stond in 
het teken van afstand houden. Letterlijk afstand 
houden. Dat was en is voor velen een opgave. Zo ook 
voor veel van onze gezinnen en onze vrijwilligers, 
die juist aan elkaar gekoppeld zijn met het oog op 
naast elkaar staan. 

Toch zijn we dankbaar, want de organisatie 
groeide in 2020 weer flink in resultaat, omvang en 
professionaliteit. GezinsBuddy werd in juni 2018 
gestart. In de afgelopen jaren zijn er tientallen 
gezinnen gekoppeld en sinds eind 2019 werden de 
eerste trajecten alweer afgerond. 

Een koppeling is in de basis een traject van twee 
jaar. In deze periode ondersteunt en begeleidt 
GezinsBuddy een gezin naar een fase waarin zij 

meer stabiliteit en zelfredzaamheid ervaren. Na 
deze periode van twee jaar worden de meeste 
trajecten afgerond. Dit houdt in dat er geen actieve 
begeleiding van uit GezinsBuddy meer is. In de 
meeste gevallen blijft gelukkig de relatie met de 
buddy en het opgebouwde netwerk bestaan. 

21
kopppelingen

50
kinderen

25
gezinnen

36
buddy’s
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Eerste koppeling in Nieuwkoop
In 2020 is gestart met het verkennen van de 
mogelijkheden om in Nieuwkoop een lokale 
GezinsBuddy organisatie neer te zetten. In Joanne 
Kwint vonden wij een coördinator die op vrijwillige 
basis wilde starten. Dit resulteerde in de laatste 
maanden van 2020 al in een eerste koppeling van 
een gezin en een GezinsBuddy in de Gemeente 
Nieuwkoop.

GezinsBuddy in Stichtse Vecht
In het najaar van 2020 is GezinsBuddy gevraagd 
te participeren in een samenwerkingsverband dat 
wilde inschrijven voor de OCO dienstverlening 
in de Gemeente Stichtse Vecht. (OCO staat voor 
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning). GezinsBuddy 
is hierop ingegaan en de opdracht werd aan 
het samenwerkingsverband gegund. Deze OCO 
dienstverlening is gestart op 1-1-2021. Daarmee is 
GezinsBuddy formeel actief in deze gemeente. Nog 
voor de start van dit jaar werd gezocht naar een 
lokale Coördinator. In Els Swerts hebben wij een 
geschikte kandidaat gevonden.

Samenbindende activiteiten
We vinden het belangrijk dat het netwerk 

rondom de gezinnen en de kinderen groeit. 
Dit is de voornaamste reden waarom we iedere 
schoolvakantie activiteiten organiseren voor de 
totale groep van gezinnen en buddy’s. Daarnaast 
stimuleert GezinsBuddy de vrijwillige buddy’s 
ook zelf activiteiten te ondernemen met het gezin 
waaraan zij gekoppeld zijn. 

In Corona tijd is het lastiger om elkaar te 
ontmoeten. Binnen de regels hebben we toch 
activiteiten kunnen organiseren. De effecten van 
deze activiteiten zijn zeer positief. Niet alleen is 
er veel plezier en ontspanning. De gezamenlijke 
activiteiten zorgen ook voor verbinding tussen de 
gezinnen en de kinderen. Ze leren elkaar steeds 
beter kennen.  
Er zijn relaties versterkt en weer nieuwe banden 
ontstaan tussen gezinnen, waardoor zij samen 
afspreken en activiteiten doen met de kinderen. 
Sommige kinderen zoeken elkaar, buiten 
GezinsBuddy om, op voor een potje voetbal of een 
speelafspraak. Er ontstaan soms zelfs contacten 
tussen de kinderen en het team. Sommige kinderen 
appen bijvoorbeeld met de coördinator. Ze vragen 
om samen een stukje te fietsen, en of ze mee wil 
sparen met de voetbalplaatjes. 



Jaarverslag stichting GezinsBuddy 2020 11

Staat van baten en lasten (verkort)

werkelijk 
2019

werkelijk 
2020

budget
2020

begroting
2021

Baten 84.359 94.305 72.792 134.500

Eenmalige lasten - - - -
Structurele lasten 54.947 65.506 72.792 134.500

Resultaat 21.502 17.610 0 0

Balans

31-12-2019 31-12-2020

Activa

Vlottende activa
Liquide middelen 74.991 67.418
Verrekeningen 385 -

Totaal activa 75.376 67.418

Passiva

Reserves
Continuïteitsreserve 47.084 39.689
Bijdrage gemeente 2020 20.000 -
Bijdrage effectmeting 2020 8.292 -
Reserve activiteiten - 16.246
Reserve individuele ondersteuning - 11.484

Totaal Passiva 74.376 67.418
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Staat van baten en lasten (1)

werkelijk 
2019

werkelijk 
2020

budget
2020

begroting
2021

Baten
Baten bedrijfsleven 7.500 6.050 5.000 7.500
Baten vermogensfondsen landelijk 15.200 19.250 8.000 30.000
Baten fondsen lokaal 10.000 500 7.500 7.500
Baten gemeente 20.000 20.000 20.000 60.000
Baten evenementen 500 1.976 500 2.000
Baten kerken 3.730 4.107 4.000 5.000
Baten particulieren 1.805 3.170 4.000 5.000
Baten activiteiten 17.916 20.350 15.500 10.000
Baten effectmeting 7.708 8.292 8.292 4.000
Baten individuele ondersteuning - 10.610 - 3.500

Baten totaal 84.359 94.305 72.792 134.500

Baten
Ook op financieel vlak mag Gezinsbuddy dankbaar terugkijken op 2020. Er zijn voldoende middelen 
binnengekomen om de lasten te voldoen. We zijn de bedrijven, particulieren, vermogensfondsen, 
gemeente, kerken en alle anderen die iets hebben bijgedragen zeer erkentelijk. De totale structurele kosten 
in de definitieve cijfers waren nagenoeg gelijk aan de begroting 2020.
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Staat van baten en lasten (2)

werkelijk 
2019

werkelijk 
2020

budget
2020

begroting
2021

Eenmalige lasten
PR - - - -
ICT - - - -
Overig - - - -

Structurele lasten
Personeelskosten 27.592 45.545 39.000 106.000
Administratie en kantoor 1.091 526 1.100 1.500
Opleiding 1.700 1.624 1.000 1.750
PR 1.965 1.492 1.500 1.500
ICT 4.341 7.330 4.400 7.250
Overige 3.044 3.034 3.000 3.000
Samenbindende activiteiten 14.036 4.104 14.500 10.000
Individuele ondersteuning gezinnen 1.177 1.850 - 3.500
Effectmeting onderzoek 7.708 11.189 8.292 -

Lasten structureel 54.947 65.506 72.792 134.500

Uitgaven
Voor 2021 hebben we vanwege de uitbreiding naar de gemeenten Stichtse Vecht en Nieuwkoop structureel 
meer geld nodig. Met name door het aanstellen van 2 coördinatoren in beide gemeenten en het feit dat 
we een (deeltijd) directeur inhuren. In grote lijnen is ons doel dat de beide nieuw aangesloten Gemeenten, 
Stichtse Vecht en Nieuwkoop, in 2020 een bijdrage leveren voor het opbouwende werk van GezinsBuddy. In 
De Ronde Venen heeft de stichting 2 jaar achtereen een innovatiebudget vanuit de Gemeente ontvangen. 
Vanaf 2020 heeft de Gemeente De Ronde Venen besloten GezinsBuddy een structurele beschikking te 
geven. We ontlasten een fors deel van het ambtelijk apparaat door de ondersteuning die we geven aan de 
alleenstaande moeders en vaders.

Daarnaast benaderen we in 2021 ook de landelijke vermogensfondsen benaderen om hun ondersteuning te 
vragen voor de uitbreiding naar de 2 nieuwe gemeenten. Verder is het ook zaak om de netwerken in beide 
nieuwe gemeenten te gebruiken om aanvullende opbrengsten te realiseren. Dan mag u denken aan kerken, 
ondernemersverenigingen, service-clubs, enz.

In 2020 heeft er een effectmeting plaatsgevonden. De resultaten hiervan verwachten we in 2021.
Kortom: we helpen mensen, maken impact en besparen de samenleving geld. 
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Periode Activiteiten Deelnemers

Februari Voorjaarsuitje: Bowlen + eten 91 genodigden, 67 deelnemers

Bloemetje voor de ouder 20 gezinnen

Maart Kleurwedstrijd voor de kleinsten 30 genodigden, 4 deelnemers

April Online spelletjesavond 29 genodigden, 14 deelnemers

Paasverrassing voor de kinderen 30 kinderen

Jumbollen + oranje gerbera’s bezorgen 20 gezinnen

Online Koningsdag activiteit 58 genodigden, 30 deelnemers

Mei Online spelletjesavond 16 genodigden, 14 deelnemers

Juli Zomer pretpakket voor de kinderen 31 kinderen

Zomeruitje: Op de boerderij + BBQ 101 genodigden, 55 deelnemers

Augustus Fun in the sun (jongerenwerk DRV) 10 genodigden, 5 aanwezig

Oktober Herfstverrassingspakket 59 personen

Herfstuitje: Online Pubquiz + Pizza 19 gezinnen

November Actie pepernoot 13 gezinnen

December Kerstverrassing ouder 25 ouders

Een overzicht van de activiteiten in 2020:
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Onze vooruitblik op 2021
De stichting is ontwikkeld van een lokale “start-up” 
naar een regionale “scale-up”. Het is de ambitie 
van de stichting om op gezonde, verantwoorde 
wijze verder te groeien, met behoud van het lokale 
karakter. Om deze ambitie waar te maken definieert 
de stichting op hoofdlijn de onderstaande projecten 
waaraan de komende 3 jaar gewerkt wordt.  

Professionele bedrijfsvoering
Wij werken aan een kwalitatieve dienstverlening 
van al de lokale projecten (elke gemeente geldt 
als een lokaal project). Elk lokaal project slaagt 
wanneer het lukt om binnen 3 jaar zelfstandig te 
voorzien in capaciteit en financiën. 

Uitbreiding team
Met de ontwikkeling en de groei van de organisatie, 
breidt het team uit. Voor elke nieuwe gemeente 
wordt een lokale Coördinator aangetrokken. De 
organisatie heeft daarnaast behoefte aan een 
structurele en professionele invulling van een 
centrale rol. In 2021 formaliseert de stichting de 
vrijwillige regiocoördinator rol naar directeur. De 
directeur zal intern en extern een aanspreekpunt 
zijn en krijgt de verantwoordelijkheid over de 
professionalisering van de organisatie.

Verdere groei in de regio
Wanneer de lokale projecten van GezinsBuddy 
voldoende zelfstandig en gezond opereren, 

breidt de organisatie uit naar aangrenzende 
gemeenten. Voorafgaand aan deze fase doen wij 
onderzoek naar de behoefte en de mogelijkheden 
in deze gemeenten. Bij een eventuele start van 
GezinsBuddy in een nieuwe gemeente stelt het 
bestuur als voorwaarde dat aan de onderstaande 
pijlers invulling gegeven wordt: 

• Deelnemers: Gezinnen uit de doelgroep, 
die vertrouwen hebben in de lokale hulp van 
GezinsBuddy
• Gemeente: Samenwerking met en financiële 
steun van de Burgerlijke gemeente 
• Coördinator: Een lokale coördinator, voor het 
aantrekken en begeleiden van lokale vrijwilligers en 
deelnemers
• Bestuur/ klankbord: Een lokaal bestuur/ 
klankbord, dat zich inzet voor een duurzame 
financiële basis en een sterk lokaal netwerk.  
• Vrijwilligers: De basis van ons concept berust op 
informele nabijheid en horizontale hulpverlening. 
Dit bereiken wij met de inzet van vrijwillige 
GezinsBuddy’s. De stichting maakt hulp bieden 
laagdrempelig en sympathiek, door het lokale 
karakter te benadrukken en de focus te leggen 
op het geven van tijd en aandacht boven geld en 
specialisme. 
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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!


