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Informele steun en formele hulp in het jeugddomein

Hoe maak je deze combinatie succesvol?
De samenwerking tussen formele hulp en informele steun in het jeugddomein
ondergaat een transformatie. De werkwijze van Steunouder ondersteunt deze
transformatie. Voor gegarandeerd succes gelden wel een aantal randvoorwaarden:
Randvoorwaarden
1. Onderlinge bekendheid van formele
hulp en informele steun

3. Eenduidige verantwoording naar de
gemeente

• Elkaar kennen én voldoende inhoudelijke
kennis van elkaars hulpverlening zorgt voor een
passende doorverwijzing

• Duidelijkheid over verantwoording naar gemeente
• Evaluatie als standaard onderdeel (bv. met de
eﬀectencalculator)

2. Afstemming van werkwijze en visie

4. Laagdrempeligheid in het voorliggend
veld

• Afstemming van de doelen van het gezin (o.a.
stimuleren van zelfredzaamheid, vergroten van
het sociaal netwerk)
• Overleg en goede communicatie
• Duidelijke afbakening van taken en
verantwoordelijkheden

• Wegnemen drempels voor het vragen van hulp
• Promotie van informele hulpinitiatieven (ﬂyers
scholen, kinderopvang)
• Doelgroep van vrijwilligersinitiatief moet
duidelijk zijn (grens formeel/informeel)

Het onderzoek
Literatuurstudie

(Virtueel) kopje koffie
met ons drinken?
Wilt u meer weten over dit
onderzoek en/of Steunouder, of uw
ideeën en suggesties met ons
delen? Mail of bel ons. We gaan
graag met u in gesprek onder het
genot van een (virtueel) kopje koﬃe.
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Over Ecorys
Ecorys is een onderzoeks- adviesbureau dat zich bezighoudt met maatschappelijke
vraagstukken.
Onder andere op het vlak van sociaal beleid: arbeidsmarkt, zorg, en sociaal domein.
Wat kan Ecorys voor u betekenen?
• Eﬀectmetingen van interventies in het jeugddomein
• Evaluatieonderzoek nieuwe werkwijzen in het sociaal domein
• Adviseren over samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein

ecorys.com

Interviews met: steunouder coördinatoren,
beleidsmedewerkers van gemeenten en vraagouders

Wat is Steunouder?
Steunouder is actief in 25 gemeenten en zet vrijwilligers
(steunouders) in die een à twee dagdelen per week aan kinderen
van overbelaste ouders een gastvrij thuis bieden.
Waarom Steunouder inzetten?
• Versterken van het ‘normale’ gezinsleven
• Beschermende factor voor kind en ouders
• Normaliseren i.p.v. problematiseren
• Community building in de gemeente
• Voorkomen van zwaardere jeugdhulp
Wie zijn Steunouder?
• Alleenstaanden, gezinnen, ‘tante en oom’, ‘steunoma en steunopa’
• Mensen met ruimte in hun hart, huis en leven
• Potentiële pleegouders
Wat kan Steunouder voor u betekenen?
• Verbreding van het aanbod in het sociaal domein met informele
steun
• Steunouder-light werkwijze
• Steun voor pleegouders
• Netwerkversterking

steunouder.nl

