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Voorwoord
2021: het jaar van…
… veel creativiteit. Onze stichting is in de kern opgericht om dicht bij onze doelgroep te komen en hen zo het
gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. In tijden van afstand houden moest ons team creatief te werk
gaan om toch in contact te blijven met de gezinnen. Ook het koppelen van nieuwe gezinnen aan nieuwe buddy’s
moest op een andere manier.
Gelukkig was er voldoende creativiteit en doorzettingsvermogen. Sommige gezinnen zagen in tijden van afstand
houden niemand meer, behalve de buddy en af en toe de coördinator van GezinsBuddy. Gelukkig maar! Soms
was het mogelijk om bij een gezin langs te komen. Een andere keer bleef het door de 1,5 meter opdracht beperkt
tot een bezoekje aan de deur. Maar we zochten steeds naar mogelijkheden en dat is enorm gewaardeerd.

Onderling contact houden tussen de gezinnen was slechts een enkele keer mogelijk, maar met elkaar hebben we
bijvoorbeeld online spelletjesavonden georganiseerd. Soms alleen voor de ouders en soms voor het hele gezin.
Zo bleven we toch in contact. De schade halen we met elkaar de komende maanden wel weer in. Sommige
gezinnen hebben al gevraagd of ze langer dan 2 jaar gekoppeld mogen blijven, omdat ze in de afgelopen periode
zoveel gemist hebben aan netwerkversterkende activiteiten.
Ons team, inclusief onze fantastische vrijwilligers, verdient alle complimenten voor hoe
zij hun werk zijn blijven doen en hoe zij erin zijn geslaagd om steeds het beste voor en
met de gezinnen te doen. Samen kunnen we de wereld aan en zorgen we voor een
beetje meer geluk in de regio.
Namens het bestuur,
Jos Honig
Initiatiefnemer en Secretaris bij GezinsBuddy

Over GezinsBuddy
Missie
GezinsBuddy heeft de ambitie om binnen meerdere
gemeenten in Nederland de doelgroep aan een GezinsBuddy
te helpen met als doel een grotere mate van samen
redzaamheid van het gezin aan de ene kant en afnemende
kosten van de gemeente aan de andere kant.
Hoofddoel
Wij willen elk eenoudergezin in de regio - die daar behoefte
aan heeft - voorzien van een GezinsBuddy en het gevoel
geven dat ze er niet alleen voor staan.
Lokale doelstelling
Binnen 3 jaar is elk lokaal GezinsBuddy team zelfstandig:
• Eigen buddy’s
• Eigen netwerk
• Eigen financiën
Een GezinsBuddy is…
• In de eerste plaats een vrijwilliger.
• Iemand die je kunt vertrouwen en naar je luistert
• Iemand met wie je oplossingen bedenkt en uitvoert
• Iemand die samen met het gezin leuke dingen doet
• Iemand die je helpt om een netwerk op te bouwen
• Iemand die zelf deel wordt van dat nieuwe netwerk

Een koppelingstraject duurt in de regel 2 jaar
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Werkgebied
GezinsBuddy is actief in de gemeenten:
- De Ronde Venen
- Nieuwkoop
- Stichtse Vecht
In de komende jaren is het de verwachting
dat GezinsBuddy uitbreidt naar een aan het
huidige werkgebied grenzende gemeente.

Een sterk netwerk
Vinkeveen - maart 2022
Een moeder uit een van de netwerkgezinnen is zelf een
initiatief gestart: een kledingruiltas voor gezinnen van
GezinsBuddy. Wanneer een van de moeders de tas ontvangt,
geeft ze aan dat ze niet in staat is de tas naar het volgende
adres te brengen, omdat ze ziek is en misschien wel naar het
ziekenhuis moet.

Ik app de dagen daarna wat vaker met haar om te vragen hoe
het gaat. Na 2 dagen appt ze dat ze weer terug uit het
ziekenhuis is en dat ze inmiddels al is geopereerd. Ik vraag
haar of ze ondersteuning nodig heeft en ze geeft aan dat dit
niet nodig is. Haar (ontkoppelde) buddy is al langs geweest en
legt de nazorg brieven van het ziekenhuis uit aan moeder. (Dit
is lastig in verband met taalproblematiek).
Verder is het netwerk, tijdens het koppelingstraject bij
GezinsBuddy, dusdanig uitgebreid dat zij GezinsBuddy als
organisatie niet nodig heeft gehad in dit noodgeval. Er zijn
voldoende mensen om boodschappen te doen, te helpen met
het huishouden en haar te bezoeken. Mooi om te zien dat
deze moeder zo gegroeid is in haar netwerk en dat ze er ook
een beroep op durft te doen.

Onze organisatie

Ons bestuur

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?

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.

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.

Penningmeester Gert van
Kreuningen

Want: Samen kun je de wereld aan!

Voorzitter

Jan van Walraven Oud-directeur Walraven BV, voorzitter TechNet Amstel
en Venen.

Secretaris

Jos Honig

Bestuurslid

Mieke Telder

Directeur Feka ICT & Office, vrijwilliger bij de
Voedselbank.
22 jaar ervaring bij de Rabobank. Nu zelfstandig
ondernemer. Helpt ondernemers verder op het gebied
van investeringen, financieringen, bancair advies.
Directeur bij welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat.
Ruim 40 jaar ervaring in de zorg en het sociale
domein.

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

Onze lokale coördinatoren
In 2021 had GezinsBuddy 3 professionele coördinatoren. De coördinatoren zijn in
hun eigen gemeente het gezicht van de organisatie naar de gezinnen, de
vrijwilligers en het lokale netwerk.

• Angela Strubbe – Gemeente De Ronde Venen.
Vanaf de start van de stichting in 2018 is Angela coördinator. Zij is de grondlegger
van de zo eigen werkwijze van GezinsBuddy. Mede door de opleiding die zij volgt
draagt zij sterk bij aan de professionalisering van de stichting.
• Joanne Kwint – Gemeente Nieuwkoop
In 2020 startte Joanne op vrijwillige basis in de functie van coördinator. Met
beperkte tijd en middelen kon Joanne al prachtige resultaten neerzetten. Vanaf
april 2021 kwam zij in voor 8 uur per week in dienst.
• Els Swertz – Gemeente Stichtse Vecht
In 2020 startte Els Swertz als coördinator voor GezinsBuddy in Stichtse Vecht. Zij
heeft een mooie start gemaakt in deze voor GezinsBuddy nieuwe gemeente. Eind
oktober is Els weer uit dienst gegaan.

Initiatiefnemer
Jos Honig is de oprichter van stichting GezinsBuddy. Hij is de
eerste buddy van de organisatie en bovendien een inspirator en
drijvende kracht. Vanuit zijn jarenlange betrokkenheid bij de
Voedselbank is het idee geboren om deze stichting op te
richten.
Projecten coördinator
Hilde Kraak is sinds 2021 op vrijwillige basis gestart bij de
organisatie. Zij heeft haar baan als HR manager bij een
transportbedrijf opgegeven om van waarde te zijn voor onze
doelgroep en ons team. Hilde is met haar organisatietalent een
gouden aanvulling voor het hele team!
Directeur
Ron Deurloo startte in 2019 op vrijwillige basis en nam het
initiatief om GezinsBuddy ook te introduceren in de gemeenten
Nieuwkoop en Stichtse Vecht. In april 2021 stelde het bestuur
van de stichting Ron aan als deeltijd directeur.

Steun in een erg verdrietige situatie
Nieuwkoop

Er komt een hulpvraag binnen van een getrouwde man met 2 kinderen. Hij schrijft
dat zijn vrouw 2,5 jaar geleden borstkanker kreeg en daarvoor behandeld is. Ze
kreeg dit te horen 2 dagen na de geboorte van hun oudste kindje. Niet veel later
raakte ze in psychische problemen waar ze ook voor is behandeld.
Het gedrag van de vrouw verandert door de psychische problemen en ze wil
scheiden. Hij zoekt hulp, maar helaas accepteert zijn vrouw dit niet. Hij is
machteloos en op een gegeven moment krijgt zijn vrouw een epileptische aanval
waarna het balletje is gaan rollen, ze had twee tumoren in haar hoofd. Hij besluit
het Jeugd- en gezinsteam in te schakelen, maar ook hier staat moeder niet voor
open. Zelfs de wijkagent en Veilig Thuis is ingeschakeld.
Ron en Joanne besluiten het gesprek aan te gaan. We horen het trieste verhaal van
deze wanhopige man, die graag een buddy wil voor zijn vrouw. Maar als zij het niet
wil, zal het niet slagen. We eindigen het gesprek en beloven contact te houden. Hij
geeft aan dat hij dankbaar is voor dit gesprek en dat het fijn is dat hij gehoord
wordt.
Moeder is inmiddels opgenomen in een hospice. Het einde nadert. Heel verdrietig,
maar er is geen strijd meer. Hij is met de kinderen verhuisd naar Hazerswoude,
dicht bij zijn ouders. Bij het afscheid nemen van het gesprek wensen we hem alles
wat hij nodig heeft en geven aan dat hij Ron of Joanne altijd mag bellen, als dat
nodig is.
De man geeft nog even aan hoe bijzonder hij onze hulp heeft ervaren en dat er
precies altijd op de momenten dat hij het even niet meer zag zitten, contact
opgenomen werd door Ron of Joanne.

Terugblik in cijfers

Actieve koppelingen

GezinsBuddy blikt dankbaar terug op
2021. Net als voor veel organisaties
en individuen, was dit jaar een ander
jaar dan alle andere. 2021 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 het
maken van verbinding en het aangaan
van een persoonlijke relatie.

Periode

Toch nam het aantal koppelingen van
GezinsBuddy in 2021 weer toe. We
groeiden 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.

De Ronde
Venen

Nieuwkoop

Q1

22

Q2

30

Stichtse
Vecht

Totaal

1

1

24

10

23

4

4

31

0

Q3

22

6

6

34

De Ronde Venen

Q4

19

6

5

30

Stichtse Vecht

20

Q1

Q2

Q3

Q4

Nieuwkoop

Afgeronde trajecten
GezinsBuddy ondersteunt en begeleidt een gezin naar een fase waarin zij meer stabiliteit en redzaamheid
ervaren, mede door de opbouw of het herstel van een sociaal netwerk. Na deze periode van 2 jaar worden de
meeste trajecten afgerond. Dit houdt in dat er geen actieve begeleiding meer is. In de meeste gevallen blijft
gelukkig de relatie met de buddy en het opgebouwde netwerk bestaan.
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GezinsBuddy investeert in netwerkversterkende activiteiten

Vertrouwen & verbinden

GezinsBuddy investeert met activiteiten in het netwerk van mensen én de organisatie zelf. Voor de
stichting is het van belang om een maatschappelijk, ondernemend en financieel stimulerend netwerk
te hebben. Dit netwerk vragen wij om ons (praktisch en/ of financieel) te steunen in de organisatie
van netwerk versterkende activiteiten.

GezinsBuddy organiseert uiteenlopende
activiteiten. Enkele activiteiten zijn
individueel of van toepassing op een
enkel gezin. Het zijn activiteiten waarmee
we gezinnen het gevoel geven dat ze er
niet alleen voor staan. Door ze in het
zonnetje te zetten en/ of aandacht te
geven werken we aan het opbouwen van
een band en het creëren van vertrouwen.
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Buddy’s komen bijvoorbeeld graag naar intervisie
bijeenkomsten om van elkaar te leren en elkaar
te steunen als de koppeling eens stroef loopt.
Samen vormen zij ook een community.

In de zomer zijn er veel uitjes . Ook in de
‘nieuwe gemeenten’ (Nieuwkoop en Stichtse
Vecht). Onze coördinatoren zorgen ervoor
dat ieder gezin wordt uitgenodigd.

De activiteiten waarbij meerdere
deelnemers worden uitgenodigd noemen
wij de netwerkversterkende activiteiten.
Deze activiteiten maken het verschil. Ze
zijn bedoeld voor ontmoeting en geschikt
voor een grote groep deelnemers. Met
deze activiteiten helpt GezinsBuddy de
deelnemers bij het opbouwen en
onderhouden van sociale, duurzame
netwerken.
Tijdens deze activiteiten kunnen de
gezinnen niet alleen plezier hebben, maar
kunnen zij ook elkaar ontmoeten, elkaars
netwerk versterken, ervaringen delen en
werken aan sociale vaardigheden.

Samen een feestje bouwen
Mijdrecht - februari 2022
Moeder heeft kinderpartijtje georganiseerd maar heeft
daarbij extra ondersteuning nodig. Ze heeft als eerst haar
eigen, kleine netwerk, (zus) benaderd. Maar haar zus en haar
GezinsBuddy moeten allebei werken.
We delen deze vraag in ons netwerk van buddy's en overige
vrijwilligers, en als dat niets oplevert plaatsen we uiteindelijk,
in overleg met moeder, een oproep op Facebook. Hierop
komt een reactie van een, voor onze organisatie, onbekende
vrouw. Zij geeft aan dat haar zoontje is uitgenodigd voor het
feestje, en dat ze blij was dat ze dit bericht las.
Ze wil graag helpen maar wist niet dat deze hulpvraag er was.
We hopen dat dit de moeder zal helpen om de volgende
keren ook in dit netwerk van moeders van vriendjes van haar
zoon een hulpvraag neer te leggen. Zo word het netwerk
gebruikt, uitgebreid en hopelijk versterkt.

Jaarrekening

Financiële verantwoording

In de afgelopen jaren heeft
GezinsBuddy de jaarcijfers door haar
penningmeester laten opmaken.
Hiermee werden de kosten voor een
accountant uitgespaard.
Omdat de organisatie groeit en
daarmee ook de vraag om
verantwoording en onafhankelijke
controle toeneemt, heeft het bestuur
van de stichting in april 2022 besloten
een onafhankelijke accountant in de
arm te nemen.

Het negatieve resultaat is een gevolg van de uitjes die we georganiseerd
hebben. Doordat veel uitjes niet door konden gaan in de afgelopen jaren
was hiervoor een bestemmingsreserve
Het totale financiële jaarverslag is terug te vinden op de website:
www.gezinsbuddy.nl

