
 

3.4. Deelplan Jeugd in Gezin (gezond opgroeien) 
 
Naam 
deelplan 

Jeugd in 
Gezin 

Categorie 3 

Resultaten No. 
30/31/36 

Organisaties Solidez (Home Start, steunpunt Mantelzorg, JIP en 
Jongerenwerk), St. Buurtgezinnen, Bureau Nij, VGGM, 
Humanitas, MEE Veluwe, ‘s Heerenloo 

 
1. Waarom 
 
We signaleren dat er grote versnippering is in het aanbod van activiteiten in Wageningen voor jeugd 
(kinderen/jeugd) en gezinnen. Er is te weinig overzicht in wie er actief zijn en waar de activiteiten 
plaatsvinden en hoe burgers de voorzieningen vinden (binnen en via school; via Startpunt; gezocht 
particulier, via huisartsen….) Ook is onduidelijk of en waar er dubbelingen zijn en waar versterkt kan 
worden. Voorzieningen lijken elkaar soms ook te overlappen maar vullen elkaar ook dikwijls aan 
vanuit een andere insteek binnen de gelaagdheid van ons gezondheidssysteem (dus 0, 1ste, 2de lijns 
voorzieningen) 
De afgelopen jaren zijn deze signalen al breed met organisaties en gemeente besproken, wat 
geresulteerd heeft in het beleidsstuk ‘’Kind Centraal’’. Een mooie basis om verder uit te werken 
binnen dit uitvoeringsplan. Uitgangspunten die we overnemen vanuit Kind Centraal zijn: 

-          Een goede vindbaarheid van de vraaggerichte ondersteuning, 
-          Een sterke positie van ouders, 
-          Zorg dichtbij 
-          Problemen snel herkennen en voorkomen (preventie) 

De werkgroep Jeugd in Gezin wil zich in haar uitvoeringsplan gaan richten op een pakket 
voorzieningen in Wageningen die gericht zijn op preventie. Lichte jeugdhulp en ondersteuning vallen 
ook onder deze voorzieningen. Om erger, zwaarder, langer en duurder te voorkomen is het centrale 
motto. Om vervolgens de doorlopende (en terugkerende) lijn naar lichte hulp en ondersteuning en 
zwaardere hulp inzichtelijk te maken. En gemakkelijk op en af kunnen schalen binnen de benodigde 
zorg. 
Daarnaast willen we maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteuning die hierbij gevraagd wordt 
(terug te vinden in de gevraagde resultaten binnen Samen Wageningen) in kaart brengen en 
afstemmen op elkaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toename van echtscheidingen en problematiek 
die hieruit kan ontstaan, waarin preventief werken met gezinnen en/of leden van gezinnen op langere 
termijn erger doet voorkomen. 
Ook willen we aandacht voor het uitgangspunt van positieve gezondheid: 
Het vermogen van de mens om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Ook: de behoefte aan flexibiliteit die de huidige 
samenleving vraagt. 
 
2. Voor wie  

 
Om het werkbaar te maken splitsen we de activiteiten die gericht zijn op de preventie binnen Jeugd in 
Gezin op in de volgende leeftijdscategorieën: 

Ø Min 9 maanden tot 12 jaar 
Ø 13 jaar tot 27 jaar (jongvolwassenen) 

Het kind staat centraal staat binnen de activiteiten, maar het gezin wordt er ALTIJD bij betrokken. Er 
wordt gedacht vanuit het systeem waarin het kind functioneert. Dus ook ouderondersteuning, gericht 
op het belang van het kind, hoort hierin thuis. 
Voor jeugd en gezinnen in Wageningen willen we een pakket preventieve activiteiten neerleggen 
waar gebruik gemaakt kan worden als er al iets uit balans is bij een jeugdige, binnen de thuissituatie 
of gesignaleerd wordt binnen onderwijs/werk/ maatschappij.  De activiteiten zijn gericht op eigen 
inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om erger te voorkomen. 
Daarnaast willen we graag dat er een centraal punt (ook digitaal!) is waar 
jeugd/gezinnen/ouders/scholen/kinderopvang/aanbieders samen komen en waar er overzicht is : wat 
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er mogelijk is aan activiteiten en waar kan dat het beste ingezet worden? Om zo tot werkelijk 
vraaggestuurde ondersteuning te komen. Maatwerk! 
 
Wat willen we behouden 
• De ervaring en kwaliteit die is opgedaan in de afgelopen jaren. 
• De eigen vrijheid in keuze van burgers in het preventieve aanbod. De gemakkelijke 

toegankelijkheid ervan is vooral een aandachtspunt.  In dit licht verwijzen we naar de waarde van 
de Vrij Toegankelijke Hulp zoals die nu gerealiseerd is en die waardevol is om te behouden voor 
de samenwerkingspartners genoemd in dit plan. 

• De regiefunctie van de jeugdconsulenten 
 
Wat dient verbeterd te worden 
• Elkaar vinden. Hiervoor is nodig: Goede afspraken over proces en faciliteren met elkaar binnen 

het proces (waar en hoe gaan we elkaar vinden in het proces en versterken? Denk aan 
maatwerk leveren: overstijgend aan het vaste eigen aanbod werken) 

• Verbinding met de jeugdconsulenten/het Startpunt. 
• laagdrempelige toegang; een warm bad! 

Dit zijn punten die we direct al met elkaar, in gezamenlijkheid willen gaan ontwikkelen in een 
werkgroep. 
 
3. Wat willen we bereiken? 
 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
29 
De wettelijke taken uit 
de jeugdwet worden 
uitgevoerd en 
ondersteund vanuit 
Samen Wageningen. 

Er is op ieder thema/cluster 
vragen een samenwerkend 
en afstemmend aanbod op 
vragen die er zijn. Niet het 
aanbod, maar de vraag is 
hierbij leidend. 

Tevredenheid 
burgers en  partner 
organisaties.  
 
Voldoende 
ondersteuning 
kwalitatief en 
kwantitatief 

Tevredenheidonderzoek 
onder samenwerkende 
partners en burgers 
 
Opgave aantallen. 
Inhoudelijk en 
kwantitatief aanbod 

30/31 
er wordt informele of 
formele hulp 
aangeboden en er is 
ondersteuning door 
professionals, 
vrijwilligers en mensen 
uit het eigen netwerk 
(thema jeugd) 
ouders en kinderen zijn 
volwaardige 
gesprekspartners; 
hulpverleners praten 
niet over maar met hen 
vanuit een respectvolle 
bejegening en rekening 
houdend met de 
heersende normen en 
waarden in het gezin en 
in hun omgeving 

Home Start bereikt 30 
gezinnen per jaar 
 

Het brede spectrum in 
aanbod ( 
informeel/formeel/vrijwillige
rs en professionals) en hun 
vraaggestuurde 
gezamenlijke aanpak kan 
iedere vraag, vanuit brede 
expertise, beantwoorden. 
 

Tevredenheid 
burgers en partner 
organisaties.  
 
Voldoende 
ondersteuning 
kwalitatief en 
kwantitatief 
 
 
 
 

Tevredenheidonderzoek 
onder samenwerkende 
partners en burgers 
 
Opgave aantallen. 
Inhoudelijk en 
kwantitatief aanbod 
 
Effectencalulator en de 
Menselijke Maat als 
meetinstrument (MEE 
Veluwe, zie website van 
MEE)) 
 
 
 
 

36 
er wordt preventief hulp 
en ondersteuning 
aangeboden aan ouders 
en kinderen in geval van 
echtscheidingen 

Er is een doorlopende lijn 
in aanbod:  
Het sterk maken van 
relaties zodat er scheiding 
voorkomen kan worden. 
 

Tevreden burgers 
en tevreden 
partners.  
 
Voldoende 
ondersteuning 

Tevredenheidonderzoek 
onder samenwerkende 
partners en burgers 
 
Opgave aantallen. 
Inhoudelijk en 
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Kindbehartiging (binnen 
systeem van gezin) in 
geval van scheiding 
 

kwalitatief en 
kwantitatief 

kwantitatief aanbod 

 
4. Onderbouwing 
 
Doordat de vraag centraal staat en partners in dit plan de inzet hebben om vanuit hun expertise mét 
elkaar iedere vraag te willen bedienen, denken we als samenwerkingspartners dat de verbinding met 
elkaar vinden en afstemming op elkaar gerealiseerd gaat worden. Gezien in de brede context van het 
gehele plan (buurtcirkels, contacten leggen met Expert Informeel, versteviging Startpunt) zullen 
vragen vanuit jeugd en die uit gezinnen snel gesignaleerd kunnen worden. Daar waar directe 
ondersteuning voldoende is zal direct geacteerd kunnen gaan worden (denk aan signaal in de buurten 
dan kan er direct geacteerd worden naar de Expert Informele Zorg of andere partners vanuit de 
basisstructuur). Daar waar meer nodig is zal direct geschakeld kunnen worden, via het Startpunt, naar 
verschillende specialistische partners. Keuzevrijheid van de burger, passend bij de eigen 
levensinstelling, cultuur en overtuiging,  is hierin een groot goed. Daarom hebben verschillende 
specialistische partners binnen de schil rondom de basisvoorziening hun plek gekregen om vanuit 
specifieke aanpak en expertise een breed aanbod neer te kunnen leggen. 
 
Deze aanpak draagt op de volgende manier bij aan de Wageningse principes: 

• Gewoon waar het gewoon kan en meer waar nodig (voornamelijk door de geleverde 
basisstructuur die voorliggend is) 

• Verbinding met de leefwerelden van de gezinnen/jeugd: dichtbij (gezinnen) vanuit de 
basisstructuur en vooral door verstevigen contact met de scholen (via Startpunt) 

• Kind Centraal: een goede vindbaarheid van de vraaggerichte ondersteuning, een sterke 
positie van ouders, zorg dichtbij, problemen snel (h)erkennen en voorkomen (preventie) 

• Resultaten Samen Wageningen: door vanuit de basisstructuur maatwerk te leveren. 
 

 
 
Diversiteit aan samenhangende activiteiten: blij kind in gezin. Kleurrijk ook! 
 
5. Aanpak 
 
De aanpak van deze samenwerking is gericht op de leefwerelden en systemen waarin 
kinderen/jongeren jeugd zich bevinden. Rondom bepaalde clusters van vragen/thema’s, maar ook 
individuele vragen van burgers zal met de bij de vraag betrokken partners een samenhangend 
aanbod van activiteiten ingezet worden om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. 
Maatwerk dus! 
 
Aansluiting leefwerelden 
Grof neergezet kunnen we verschillende leefwerelden onderscheiden binnen jeugd: 
a) De kinderopvang, b)  De school, c) Het gezin 
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In het aanbod zoals dat er nu ligt wordt er verbinding en samenwerking gelegd met deze 
leefwerelden. Vanuit een basisstructuur (gewoon) in samenwerking met de schil van experts 
eromheen (waar nodig): 
 
• vanuit categorie 2: 

• Centering Pregnancy (de Bakermat -9mnd/ 0 jaar) 
• preventieve cursussen voor kinderen en jongeren (allerlei 4/18 jaar) 
• Jongeren Informatie Punt (JIP 13/27 jaar) 

• 0-4 jaar: de vroeghulp (kring samenwerkende partijen  met verloskundigen, 
VGGM/consultatiebureau, voorschoolse opvang, de bblthk, experts voor daar waar nodig) 
Voorzorg is een uitgebreid en langdurig ondersteuningstraject voor hoog-risico zwangere 
vrouwen. Voorzorg is een evidence-based programma. Voor uitvoering van zowel Voorzorg (als 
Prezorg) is specifieke JGZ kennis vereist. Voorzorg is op indicatie. Met behulp van Centering 
Parenting zetten we de doorgaande lijn voort vanuit Centering Pregnanacy: hierbij wordt de JGZ 
in het 1e jaar, in plaats van traditionele één-op-één contactmomenten, via groepsbijeenkomsten 
aan ouders aangeboden. Door de langere contactduur en de groepsinteractie kunnen meer 
onderwerpen worden uitgediept die op dat moment bij ouders leven. Ouders die Centering 
Parenting  volgen benoemen als voordeel dat zij hun ervaringen kunnen delen, voldoende 
informatie krijgen over gezond en veilig opgroeien en meer mensen leren kennen, hun netwerk 
hiermee kunnen versterken. Hierbij kunnen bestaande groepen gevormd tijdens Centering 
Pregnancy worden overgenomen. 

• Ouderondersteuning (Bureau Nij): Relaties baby- en kindproof maken: inzicht geven in wat er 
gaat veranderen en handvaten aanreiken om hierop in te spelen. D.m.v. workshops en cursus. 
Bij de Centering Pregnancy aandacht besteden aan de partnerrelatie. Workshops geven voor 
(aanstaande) vaders.  

• Preventieve logopedische screening door de VGGM op het consultatiebureau 
• Schoolperiode: team ambulante vroeghulp op school, vooral op school de Dijk  (aangevuld met 

schoolmaatschappelijk werk). Met verbinding naar schil van experts uit Fonds en anders 
gefinancierd (op maat) 

• Verbinding jeugdconsulent/medewerkers Startpunt en schil experts met divers aanbod gericht op 
leerontwikkeling/ sociaal-emotionele ontwikkeling/gedragsontwikkeling vanuit zowel signalen 
scholen als vanuit gezinsstructuur 

• Home-Start/Home-Start+: Bewezen effectieve methodiek van opvoedondersteuning voor alle 
gezinnen in Wageningen met kinderen tussen 0 en 14 jaar, die tijdelijk een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken bij opvoedvraagstukken en het draaiend houden van het gezin. De eigen 
kracht van het gezin wordt versterkt waarmee verergering van problematiek wordt voorkomen. 
Door de inzet van betaalde coördinatie-uren en een groep van getrainde vrijwilligers worden 
tegen relatief lage kosten veel gezinnen bereikt. Met 70.000 per jaar kunnen er 24 coördinatie-
uren per week worden ingezet en kunnen ongeveer 35 gezinnen worden ondersteund.  

• Buurtgezinnen: Zoeken van passende steungezinnen, begeleiden van de koppelingen, bewaken 
van de pedagogische kwaliteit en veiligheid in de steungezinnen, coachen van de 
steungezinnen. Home-Start/HomeStart+ en Buurtgezinnen zorgen er samen voor dat er met een 
budget van 40.000 euro een passend vrijwilligersaanbod komt voor kinderen en ouders in een 
kwetsbare positie, waarbij we aansluiting zoeken bij buurtcirkels om te realiseren dat gezinnen 
andere gezinnen gaan ondersteunen. Mogelijk kunnen er uit dit budget naast Buurtgezinnen en 
Home-Start/HomeStart+ ook innovatieve programma’s ontwikkeld worden, als blijkt dat de vraag 
breder ligt dan deze twee programma’s. 

• De buurtpunten/-cirkels en het Startpunt met een verbinding informele en formele voorzieningen 
(vanuit basisvoorziening als ook de expertise in de schil hieromheen) 

• Gezinsondersteuning, ouderondersteuning, kind ondersteuning op maat en passend bij keuze 
van de burger zelf. Zowel ingezet door de ouders/gezinnen zelf (via Startpunt) als ook ingezet 
vanuit de basisvoorzieningen. 

• interculturele ondersteuning: Begeleiding van mensen die tussen culturen leven. Helpen om zich 
thuis te voelen en nog effectiever te functioneren in de Nederlandse samenleving.  

• Begeleide omgangsregeling (BOR) voor kinderen van gescheiden ouders waarbij de relatie 
verstoord is en het vertrouwen weg: Humanitas zorgt voor professioneel geschoolde/getrainde 
vrijwilligers, die begeleide omgang tussen kind en ouder in een neutrale omgangsruimte 
verzorgen. Met het doel dat ouders dit uiteindelijk zelf weer regelen. 
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• KIES training  voor kinderen en ouders met een lichte verstandelijke beperking. KIES (Kinderen 
in Echtscheidingssituaties) is bedoeld als laagdrempelige en preventieve hulp voor alle 
kinderen/jongeren die een scheiding van hun ouders meemaken en biedt daarnaast informatie 
en ondersteuning aan de ouders en de school. Door het programma krijgen kind, ouders, school 
en KIES-coach in relatief korte tijd inzicht in de situatie van het kind en de mogelijkheden die het 
heeft om daar mee om te gaan. Het kind leert hulp vragen en zelfstandig keuzes te maken. 
Ouders leren kijken naar wat de scheiding bij hun kind oproept en de reacties te plaatsen in de 
ontwikkelingsfase van het kind en in de fase van de scheiding. 

• Specialistisch schoolmaatschappelijk werk: 
Uit zowel landelijke statistieken, als ook uit Wageningse informatie van het Startpunt, blijkt dat 
veel (ex) leerlingen van het (V)SO als ook het Praktijkonderwijs een beroep doen op hulp- en 
zorgverlening. Het is aannemelijk dat preventieve investeringen op de scholen zelf een onnodig 
beroep op andere (vaak zwaardere en duurdere) ondersteuning en zorg voorkomen, uitstellen 
dan wel verminderen. In Wageningen is gekozen voor het model dat de jeugdconsulenten als 
schakel tussen school en hulp functioneren. Zij zullen waar nodig zaken doorzetten naar het 
algemeen maatschappelijk werk of het specialistisch maatschappelijk werk gericht op mensen 
met een verstandelijke beperking.  

 
Gericht op systemen en versterken netwerken  
Uitgangspunt in onze activiteiten is dat we het gezin al totaal meenemen in onze ondersteuning. Het 
gezin is het systeem, jongeren en ouders zijn een onderdeel van dit systeem. Gerichte ondersteuning 
wordt benaderd vanuit dit uitgangspunt en iedereen doet dan ook mee en wordt betrokken. 
Een tweede uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk, daar waar kan, in groepen gewerkt wordt. 
Individuele begeleiding zal alleen daar waar nodig ingezet worden. Voordeel van in groepen werken is 
de netwerkvorming die gestimuleerd wordt. Er is rondom een bepaalde vraag ruimte voor ontmoeting 
en lotgenotencontact. Wat de onderlinge ondersteuning, door de deelnemers zelf, kan versterken. 
 

6. Organisatie  
 
Binnen de werkgroep Jeugd in gezin zijn Home Start-Solidez, de bblthk en Coaching de Paardenblik 
(als vertegenwoordiging van een groep zelfstandige zorgaanbieders- Kinderkracht, Samen Sterker, 
Buro Nij, Tiny Bouw, Print Kindercoaching) samen met een jeugdconsulent de kartrekkers. Samen 
met de overige aanbieders binnen deze werkgroep zullen zij vanaf september al ontwikkeltafels vorm 
gaan geven gericht op concrete samenwerking in bepaalde clusters van vragen/ thematieken. Dit in 
nauwe samenwerking met Startpunt en Jeugdconsulenten. Om zo elkaar snel en efficiënt te kunnen 
vinden en in te zetten als nodig/gewenst, maar ook om afstemming te realiseren in verschillende 
menu’s rondom kernvragen vanuit de samenleving. Om de komende jaren dit een doorlopend proces 
te laten zijn.  
 
Kernpartners: Solidez (Home Start, Stpt.Mantelzorg, JIP en Jongerenwerk), Stichting Buurtgezinnen, 
Bureau Nij, VGGM, Humanitas, MEE Veluwe, ‘s Heerenloo 
 
Samenwerkingspartners: Coach4You- ‘t Gilde, ,Voorleesexpress-de bblthk, Humanitas, 
Jeugdconsulenten, gemeente Wageningen vanuit Kind Centraal, Optidakt, Coaching de Paardenblik, 
Ways Home, Coaching for Kids, Print Kindercoaching, Kinderkracht, Samen Sterker, 
Verloskundigenpraktijk de Bakermat, Iriszorg, Startpunt, De Plek, IBASS,  St. Tinku. 
 

7. Budget/begroting vanuit Samen Wageningen 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 
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Team vroeghulp: 
VGGM(consultatiebureau), orthopedagoog van de Dijk, 
Specialistische ondersteuning jeugd GGZ bij de huisarts, 
Startpunt (jeugdconsulent), ’s-Heerenloo (trajectondersteuning) 

VGGM 
 
s’ Heerenloo 

€ 10.000 
 

€ 10.000 

Voorzorg VGGM € 14.500 

Ouderondersteuning: 
Relaties baby- en kindproof maken door workshop/cursus/ 
aansluiting verloskundigenpraktijk (o.a. Centering Pregnancy) 

Buro Nij € 10.500 
 

Opvoedondersteuning met en door getrainde vrijwilligers en door 
contact tussen gezinnen  

HomeStart- 
Solidez samen 
met st. 
Buurtgezinnen 

 € 110.000 

BOR Begeleide OmgangsRegeling BOR- Humanitas € 10.000 

Preventieve logopedische screening op het consultatiebureau VGGM € 8.000 

Deelname jeugdarts zorgstructuren basisonderwijs op afroep, 
spreekuren psychosociaal en schoolziekteverzuim, MDO VVE 

VGGM € 15.000 

Totaal inclusief Kind Centraal  
Totaal exclusief Kind Centraal 

188.000 
130.500 

 
GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

 

organisatie prijs kosten 

KIES training (Kinderen in Echtscheidingssituaties) 
is bedoeld als laagdrempelige en preventieve hulp 
voor alle kinderen/jongeren die een scheiding van 
hun ouders meemaakten en biedt daarnaast 
informatie en ondersteuning aan de ouders en de 
school. 

MEE Veluwe 1 training, 2 
trainers, 6-12 

kinderen 

€ 3.600 

Girls Talk en Boys Talk. Weerbaarheidstraining op 
het gebied van relaties, seksualiteit, sociale media 
voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking (Praktijkschool) 
6-12 deelnemers per training 

MEE Veluwe 1 training 
girlstalk  

8 
bijeenkomsten 

€4500 
1 training 
boystalk  

6 
bijeenkomsten 

€3.375  

€ 7.875 

Inzet advies expertise  
Deskundigheidsbevorderingen t.b.v. vrijwilligers 
w.o. op het gebied van LVB/NAH/autisme. 
Kan collectief, organisatie overstijgend 
aangeboden voor vrijwilligers die werken met deze 
doelgroepen. 

MEE Veluwe 
i.s.m. 
vrijwilligers 
organisaties 

dagdeel € 495 € 
495/dagdeel 

Laagdrempelige opvoedondersteuning voor MEE Veluwe 
 

€ 17.000 
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gezinnen LVB/NAH/ASS 

Groepstraining: Ondersteuning partnerschap en 
krachtig ouderschap als hulpbron van ouders van 
een kind met een speciale zorgbehoefte. 

Buro Nij 
 

€ 11.200 

Centering Parenting VGGM 
 

€10.000 

Deelname jeugdarts zorgstructuren basisonderwijs 
op afroep, spreekuren psycosociaal en 
schoolziekteverzuim, MDO VVE 

VGGM 
 

€ 5.000 

Inspiratiebijeenkomsten met ouders over 
ouderschap 

Samen 
Sterker 

€ 50 / bijeenk., 
max 25 deeln. 

€ 500 

Opbouwen en versterking van Netwerkgezinnen 
voor en door ouders en jeugd. Groep en individueel 
ondersteuning bij vroegsignalering met concrete 
voorbeelden (opvoeding, school problemen, 
sociale vaardigheden) van de dagelijks ervaring 
van ouders en kinderen, voornamelijk met migrant 
achtergrond.  30/31 

St. Tinku 
 

p.m.  

1. cursus voor kinderen van ouders met psychische 
problemen ( KOPP) 
2. cursus voor Brussen (broertje of zusje van een 
kind met autisme ADHD etc.) 

Indigo 
 

€ 13.000 

Bij signalering van overgewicht wordt aan ouders 
een interventie overgewicht aangeboden. Deze 
interventie vraagt extra consulten om samen met 
ouders een haalbaar veranderplan op te stellen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende 
gesprekstechnieken 

VGGM 
 

€ 3.400 

Relatietraining voor koppels waarbij één van 
beiden autisme heeft. (8 sessies van 2 uur, 
groepsgrootte 6 - 16) 

IBASS 
 

zie deelplan 
2 

Kindbehartiging bij scheiding: gesprek aan met 
scheidende ouders, 3 gesprekken met het 
betreffende kind (eren), conclusie op papier zetten 
in overleg met kind(eren) en teruggeven aan 
ouders 

Kinderkracht 
 

€3.200   

Begeleiding van mensen die tussen culturen leven 
om zich thuis te voelen en nog effectiever te 
functioneren in de Nederlandse samenleving. 

Ways Home 12 
bijeenkomsten 
14 individuele 

sessies 

€21.100 
 

TOTAAL inclusief kind centraal  
TOTAAL exclusief kind centraal 
 

 

€95.875 
€68.975 

 
GEFINANCIERD UIT ANDERE MIDDELEN (o.a. IAS, stichtingen, fondsen)  
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Activiteit kort met resultaat nr. Door wie met welke 
partners 

kosten 

Specialistisch (School)maatschappelijk werk op het 
Praktijkonderwijs van het Pantarijn (gefinancierd door de 
school zelf) 

MEE Veluwe € 25.000 

Huisbezoeken: gelegitimeerd en laagdrempelig gezinnen in hun 
thuissituatie te bezoeken ook zonder dat er sprake is van een 
directe hulpvraag. Hiermee worden gezinnen bereikt die niet op 
JGZ-afspraken komen. Vaak zijn dit probleemgezinnen. Het 
bereik en de vroegsignalering van kwetsbare kinderen worden 
voornamelijk hierdoor vergroot. 

VGGM € 10.142 

Kortdurende integratieve psychotherapie voor kinderen en 
jongeren (kind en systeem)30,31 

KinderKracht € 32.000 

Coaching brugklassers 30/31 
Tussen de 8 en 15 trajecten. 

Gilde Wageningen 
(coach4you) 

€ 4.000 

Kindbehartiging bij scheiding. 36 Kinderkracht € 3.200 

‘’ zicht op jezelf’’ voor pubers; inzicht eigen gedrag in relatie 
tot anderen 30 

Coaching de Paardenblik 
i.s.m. Pantarijn 

€ 7.200 

coaching jeugd en jongeren individueel 10 kortdurende 
trajecten 

Coaching de Paardenblik        € 5.500 

Gezinsopstelling 
30/31 

Coaching de Paardenblik 
i.s.m. Buro Nij; Sterker 
Samen; Kinderkracht 
en… 

€ 900 
10 

opstellingen 

Barensverwerking 30/31 Bakermat € 4.000 

Ouderondersteuning (begrijpen kindgedrag en eigen 
invulling van ouderschap) 

SterkerSamen 
Met ouders en ieder 
ander die hierin wil 
participeren.(ervaringen 
delen onder en met 
ouders) 

€16.000 

Weerbaarheidstraining (7 tot 13 jaar en ouders) SterkerSamen 
Andere aanbieders 
binnen jeugd in 
gezin/ZZP-ers 

€ 18.000 

Ouder en kind cursus (3 tot 7 jaar met een van de ouders)  
  

SterkerSamen 
Andere aanbieders 
binnen jeugd in 
gezin/ZZP-ers 

€ 4.500 
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Kortdurende relatieondersteuning: Relaties sterk en stabiel 
maken van ouders/partners met (ongeboren) kind. 
(preventie echtscheiding) 
36 

Buro Nij  
i.s.m.: Bakermat / 
Startpunt / 
consultatiebureau / Tiny 
Bouw/ coaching de 
Paardenblik / 
SterkerSamen 

€12.000 

Diverse coachingsmethodieken gericht op opdoen sociale 
vaardigheden en in kracht zetten voor jeugd 5-18 met hun 
ouders 
Netwerkversterking 30/31, 

Coaching for kids € 4.950 

groepstrainingen: Soc Vaardigheidstraining jonge kinderen, 
8-12 jaar 12-17 jaar en Koele Bikkels, 
faalangstreductietraining 8-15, alle evidence base 

Coaching for Kids € 23.100 

Kindercoaching /-counselling; oplossingsgerichte 
methodiek op maat voor het vergroten van zelfvertrouwen 
en levenslust, voor kinderen van 6 t/m12 jaar met lichte 
problematiek. En opvoedondersteuning voor hun ouders, 
vanuit de vraag van het kind. Netwerk (scholen) betrekken 
bij gesprekken waar nodig: krachten bundelen t.b.v. kind. 
(30/31) 

Print kindercoaching € 6.000 

Begeleiding bij leerprobleem samenwerking met scholen 
casusbespreking basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
Ondersteuning bij leer- en ontwikkelingsproblemen 
(psycho-educatie), Brugklastraining/ 
faalangsttraining/sociale vaardigheidstraining 

Opdidakt € 15.000 

Toekomst coach  jongeren en jongvolwassenen LVB 
Bevordering van participatie en zelfstandigheid, waardoor 
preventie van armoede en schulden. Individuele en 
collectieve onderdelen vanuit eigen regie en eigen kracht 
methodiek. Door inzet van een Toekomstcoach bij jongeren 
en jongvolwassenen zijn zij beter in staat een opleiding te 
volgen, stage te lopen of te werken, waardoor zij  actief 
meedoen in de samenleving en persoonlijke problemen 
worden voorkomen/verminderd. Hierdoor worden kosten 
bespaard t.a.v.  voorzieningen, uitkeringen, duurdere 
vormen van zorg, (ziekte)verzuim, uitval, overlast, 
criminaliteit en recidive 

MEE Veluwe € 40.000 

 
 
 

 


