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Matches 2021
Dit is een groei van 98%: van 
155 (2020) naar 307 (2021).
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614 totaal betrokken gezinnen

144 Doorlopend van vorige jaren   

163 Nieuwe matches
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Eind 2022 vieren we het tienjarig bestaan van 
Steunouder Nederland. Ontstaan aan de keuken-
tafel waar oprichtster Maria Wassink mijmerde 
over een ‘tante Teuntje’ voor ieder kind tot een 
bruisende club met inmiddels ruim veertig aan-
gesloten gemeentes. In elke gemeente werken 
we samen met een lokale uitvoeringsorganisatie. 
Dat blijkt de beste garantie voor een duurzame 
verankering in het sociale domein. Bovendien zijn 
er dan korte lijntjes naar verwijzers waarbij op- 
en afschalen eenvoudiger uitvoerbaar is.

Samenwerken
‘Steunouder, dat is toch vooral voor kinderen waar wat mee is?’  
‘Vrijwilligers kun je niet inzetten als er hulpverlening betrokken is.’ 
‘Is het voor steunouders niet veel te belastend om betrokken te zijn 
bij probleemgezinnen?’ – Het is niet altijd meteen duidelijk wat de 
meerwaarde kan zijn van informele steun. Dus werk aan de winkel 
om uit te leggen hoe het werkt. Dat doen we met liefde. 
Vaak is er niks met het kind aan de hand, maar zijn de ouders (tij-
delijk) overbelast. Soms is daar hulpverlening bij betrokken, maar 
vaak ook niet. Steunouder is er voor ‘lichte problematiek’, die zwaar 

kan voelen. En een steunouder kan ook licht en lucht bieden in 
‘zware situaties’. Als voor vrijwilligers duidelijk is dat het genoeg is 
om het kind een ontspannen dag(deel) te bieden – en dat ze geen 
rol hebben als hulpverlener – kan Steunouder prima naast hulpver-
lening bestaan. Dat werkt vaak verrassend goed. Daarom werken 
we graag samen met CJG’s, scholen, kerken, welzijnsorganisaties, 
voedselbanken en wijkteams. Want gezinnen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, zitten niet in één hokje.

Vroegsignaleren, informeren en bemoedigen van ouders, concrete 
hand- en spandiensten aangevuld met (waar nodig) professionele 
begeleiding zijn allemaal ingrediënten die tot een stevige netwerk-
structuur leiden waarin ouders en betrokkenen elkaar gemakke-
lijk(er) vinden. We zien ook regelmatig dat ouders tijdens een ken-
nismakingsgesprek met de steunoudercoördinator zelf op het idee 
komen om het eigen netwerk om hulp te vragen. Voor de statistie-
ken heb je dan geen ‘match’, maar een gezin is wel geholpen. Tijdi-
ge inzet versterkt ouders en voorkomt zwaardere zorg. Dit draagt 
weer bij aan een positieve ontwikkeling van hun kinderen. Omzien 
naar elkaar werkt groots in al zijn eenvoud. Van licht tot zwaar en 
alles er tussenin. Op naar de volgende tien jaar! •

Steunouder verlicht waar nodig
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Gouden greep
In steeds meer plaatsen werkt Steunouder samen met pleegzorgorga-
nisaties. Samen informatieavonden organiseren voor potentiële steun- 
en pleegouders blijkt een goede manier om duidelijk te maken dat er 
veel manieren zijn om gezinnen een steuntje in de rug te geven. Met 
William Schrikker Gezinsvormen trekken we samen op om maatwerk 
te leveren aan (pleeg)ouders. Steunouder in aanvulling op formele zorg 
blijkt een goed werkbare combinatie. 

Ook Lia Hollak – Schrijver werkzaam bij jeugdzorgorganisatie Pactum 
bij het Servicebureau Pleegzorg en het Onderzoeksteam Pleegzorg, 
draagt Steunouder een warm hart toe.

‘Het mooie van een steunouder is dat het heel laagdrempelig is. Het is 
geen jeugdzorg. Natuurlijk moet duidelijk zijn wat wiens verantwoor-
delijkheid is, helemaal als er ook hulpverlening betrokken is, maar dan 
kan het een waardevolle aanvulling zijn. Sinds ik weet van het bestaan 
van Steunouder is mijn blik breder bij het zoeken naar wat passend 
is voor kind en gezin. Het voelt als een extra optie erbij. Laatst liep er 
een gezinsonderzoek met ouders die gingen scheiden. Men dacht aan 
deeltijdpleegzorg omdat het de ouders niet lukte om de zorg voor de 
kinderen goed te organiseren. “Heb je ook gedacht aan een steunou-
der?”, vroeg ik spontaan. “Als die nou twee dagen per week een dag-
deel zou kunnen helpen, hoe zou dat zijn voor iedereen?” En dat blijkt 
een gouden greep. Doen wat nodig is, niet meer, maar ook niet minder. 
Ik zou me ook kunnen voorstellen dat steunouders helpend zijn bij te-
rugplaatsingen. Een beetje extra stevigheid bieden bij zo’n spannende 
stap. Ik heb er binnen onze organisatie nog geen ervaring mee, maar ik 
zie het zeker als een optie.’ 
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Maria Wassink bij de opening van Steunouder West Betuwe.



Aanpassen
Jennegien was pas acht jaar oud toen ze door 
een hersenbloeding rolstoelgebonden raakte. 
Samen met haar man Rob heeft ze zich aange-
meld als steunouder en beleeft daar veel plezier 
aan.

Het klinkt misschien gek maar die rolstoel daar heb ik helemaal 
geen last van. Het valt me op dat als ik mensen voor het eerst 
ontmoet, ze daar allerlei vooroordelen bij hebben. Of in elk geval er 
enorm mee bezig zijn. Terwijl voor ons allang geen issue meer is. Ja, 
ik zit in een stoel, so what? Zelf kinderen krijgen zou lichamelijk te 
belastend zijn, daar heb ik het natuurlijk wel moeilijk mee gehad. Ik 
vind het dan ook heerlijk om als vrijwilliger op scholen met kinderen 
uit groep 1 en 2 te werken. Heb ik toch lekker veel kinderen om me 
heen. Maar ja, toen kwam corona en hield het werk op school ook 
op… Op een dag zagen we in het dorp een grote poster hangen met 
‘steunouders gezocht’. We zeiden meteen tegen elkaar: ‘Dat is écht 
wat voor ons!’ Het was wel even spannend of ze dat bij Steunou-
der ook een goed idee vonden. Ik had natuurlijk al ervaring genoeg, 
maar zorgen voor een kind van een ander is misschien toch weer 
wat anders. Gelukkig dachten ze goed met ons mee en werden we 
gematched met een gezin met een meisje van vijf jaar. Precies de 
leeftijd waar ik zo blij van word.

Marèll is een heerlijk kind dat geen moment moeilijk heeft gedaan 
over mijn rolstoel. We kunnen natuurlijk niet samen op het klimrek 
klauteren, maar er kan ook heel veel wel. Kinderen zijn daar sowieso 
makkelijker in dan volwassenen merk ik dagelijks. Kinderen passen 
zich altijd meteen aan, is mijn ervaring. Met mij knutselt en tekent 
Marèll veel. Tussendoor gaat ze dan naar Rob om hem te plagen en 
samen te dollen op de bank. Ze vindt het ook leuk om bij mijn man 
in de keuken te zijn als hij aan het koken is. We zijn allebei heel gek 
met haar en genieten er enorm van. Ik kijk er elke week naar uit.

Geen moeite
Wij hopen nog heel lang steunouders te blijven van dit meisje, maar 
mocht dat niet meer nodig zijn, dan willen wij met liefde weer een 
dag(deel) in de week voor een ander kind zorgen. Wat is er mooier 
dan iets voor een ander betekenen zonder dat het veel moeite kost? •
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In het Collectief informele steun aan kind en 
gezin bundelen vier landelijk werkende initia-
tieven – Steunouder, Buurtgezinnen, Samen 
Oplopen en Home-Start – hun krachten om de 
preventie van zorg beter op de kaart zetten.

Het Collectief maakt zich sterk om sociale steun voor kinderen en 
gezinnen te bevorderen in heel Nederland en aarzelt niet om aan 
de poorten in Den Haag te rammelen. Het gezamenlijk optrekken 
is beloond met een toekenning van de publiek-private alliantie 
Deltaplan Jeugd. Het Collectief maakt in 2022 een aantal produc-
ten om informele sociale steun beter zichtbaar te maken bij ge-
meenten en professionals. Er komt onder andere een podcastserie 
over de vier initiatieven, een factsheet voor gemeenten en een 
documentaire waarin de gezinnen zelf vertellen wat het hen heeft 
opgeleverd.  

Samen optrekken

collectief   |   7

Namens het Collectief zijn Home-Start Nederland en 
Steunouder Nederland ambassadeur informele steun bij 
de landelijke coalitie Kansrijke Start. Het belang van infor-
mele steun in de eerste duizend dagen voor kind en ouders 
wordt binnen Kansrijke Start steeds meer omarmd. 

Informele steun biedt kansen voor (aanstaande) gezinnen
‘Voor alle ouders is het fijn om het niet alleen te hoeven doen. 
Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als 
hij of zij die nodig heeft. Georganiseerde informele steun door 
vrijwillige steunouders, die een kind een gastvrij thuis bie-
den, helpt voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of 
verergeren.’

Maria Wassink
Oprichtster Steunouder Nederland

v.l.n.r. Linda Otterman, Gerda Groen, Leontine Bibo, Maria Wassink



Van vraagouder 
naar steunouder
Leonie en Arjan zijn jonge veertigers met kinde-
ren van vijf, zes en acht. Met plezier vangen ze 
twee kleintjes op, maar ze weten ook hoe het is 
om zelf vraagouder te zijn.

Praktische hulp
‘Het kan dus gewoon iedereen overkomen hè? Een paar jaar gele-
den stond ik aan de andere kant van de streep. Niemand had het 
zien aankomen, en wijzelf eerlijk gezegd ook niet. Ik bedoel, we 
hadden allebei een goede baan, fijne vrienden, lekker huis – dan heb 
je het goed voor elkaar toch? En ja, de jongste twee waren wel héél 
snel achter elkaar geboren, krap een jaar zat ertussen, maar we 
waren ook dankbaar dat we het ons gegeven was om een gezin 
te vormen. Van de ene op de andere dag ging het licht uit. Zat 
ik met een burn-out thuis. Een burn-out combineren met twee 
peuters en een kleuter is geen ideale combinatie, kan ik je ver-
tellen. Rowan ging gelukkig al naar school, maar Lina en Mees 
zijn allebei temperamentvolle handenbindertjes. Ze zaten elkaar 
bovendien goed dwars. De zeldzame momenten dat ze het goed 
leken te hebben samen, leiden er uiteindelijk altijd toe dat alle 
keukenkastjes werden leeggehaald of de muren vol getekend. Dat 

droeg niet echt bij aan mijn herstel. Aarzelend heb ik toen bij Steun-
ouder aangeklopt. Was dat ook iets voor ons misschien? Ik ben zó 
blij dat ik over de drempel die ik voelde ben heengestapt. We wer-
den gekoppeld aan een ouder echtpaar dat nog geen kleinkinderen 
had. Ze gingen lekker veel naar buiten met Lina en Mees. Daar was 
ik heel blij mee want zelf had ik daar geen energie voor. Om eerlijk 
te zijn heb ik het eerste half jaar die donderdagochtenden dat ze 
wegwaren hélémaal niks gedaan. Alleen maar bijkomen, uitrusten, 
voor me uit staren, slapen. En voorzichtig aan weer eens wat voor 
mezelf doen. Kijken of ik ergens blij van kon worden. Geleidelijk aan 
ging het beter met mij. Toen zijn ze nog een jaar lang om de veertien 
dagen naar Gert en Gerda gegaan. Inmiddels zitten ze allemaal op 
school, ben ik weer boven water en is het niet meer nodig. Maar we 
gaan nog regelmatig even op bezoek. Ik heb nu met vier moeders 
uit de straat een soort speelclubje opgericht. Om de beurt nemen 

we op vrijdagochtend elkaars kinderen 
onder de hoede en zo hebben we 

allemaal drie rustige vrijdag-
ochtenden per maand. Dat 

is ook een manier van 
zorg delen.

Relaxed
Op een gegeven 
moment voelde ik 
me weer zo sterk 

dat ik ruimte voelde 
om meer te doen dan 

alleen mijn eigen gezin 
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runnen. Toen heb ik Steunouder gebeld en gezegd dat ik graag iets 
terug wilde doen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ik wilde dat graag. 
Ik bedoel, we zijn er met zijn allen voor elkaar toch? Als je het goed 
hebt en het leven voor een ander wat lichter kan maken, dan is 
dat toch mooi? Het bizarre is dat we gekoppeld zijn aan een gezin 
dat enorm op het onze lijkt. Alleen daar zit de vader thuis met een 
burn-out. De moeder werkt nog, maar dreigde om te vallen en toen 
heeft het CJG ze gekoppeld aan Steunouder. Yara en Finn zijn drie 
en een. Heerlijke doerakken. Ik haal ze elke donderdag op met de 
bakfiets. Zingend fietsen we dan naar ons huis en ik vind het leuk 
om met ze te knutselen en aan te tutten. Ayse, hun moeder, zegt dat 
de kinderen zo relaxed thuiskomen. Heel anders dan wanneer ze 
naar het kinderdagverblijf geweest zijn. Dat was ook de reden om 
te experimenteren met een steunouder. Vooral de oudste blijkt nogal 
prikkelgevoelig te zijn dus die komt helemaal total loss thuis van de 
opvang. Zo raakte Ayse van de regen in de drup. Nu heeft ze, net 
als ik destijds, even een paar uur om op te laden. Kijk, dan kun je het 
ook beter volhouden. Ik spreek uit ervaring, haha.’ •
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Digitraining succesvol
In coronatijd ontwikkelden we een digitale training voor 
nieuwe vrijwilligers, zodat zij toch konden starten. Dat blijkt 
goed te werken dus die houden we erin. Inmiddels volgden 
meer dan 300 steunouders de digitraining.

meer dan 

300 steunouders 

opgeleid



thuis

steunouder

Praatplaat
Op verzoek van de coördinatoren ontwikkelen we 
in 2022 een ‘praatplaat’ als hulpmiddel voor nieuwe 
gezinnen om aan kinderen uit te leggen wat een 
steunouder is en doet.



Soms gaat er meer dan één kind uit een vraaggezin naar een 
steunouder. In totaal zijn er minstens 412 kinderen gematched. 

Leeftijden kinderen

Aantal kinderen

0-4 jaar 5-8 jaar 9-12 jaar  > 13 jaar 
   38%     41%      18%       3%  

Aantal kinderen 
van vraaggezin 

naar steunouders

Aantal 
aangemelde 

gezinnen

Totaal aantal 
kinderen bij 
steunouder

%

1 194 194 47

2 78 156 37

3 9 27 7

4 3 12 3

niet bekend (minimaal 1) 23 23 6

307 412 100
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* er kunnen meerdere redenen van toepassing zijn

Redenen om Steunouder in te schakelen*

Alleenstaand 12 %

Behoefte aan steun/praatpaal 20 %

Geen vangnet 19 %

Overbelast 26 %

Fysieke problemen ouders 5 %

Licht verstandelijke beperking ouders 3 %

Psychische problemen ouders 8 %

Problemen (andere) kinderen 7 %

een match voor

412 kinderen



Woensdag 
regeldag
Als je man zo ernstig ziek wordt dat hij geen 
vader of partner meer kan zijn, sta je er opeens 
ontzettend alleen voor. 

Toen Liam, mijn jongste, werd geboren meldde mijn eigen familie 
me aan bij Veilig Thuis. Omdat ze bezorgd waren. Ja dank je de 
koekoek, daar was ik natuurlijk niet mee geholpen. Ik ben de eerste 
om toe te geven dat ons leven niet gemakkelijk is. Mijn man werd 
vlak voor de geboorte van Liam met snel ontwikkelende dementie 
opgenomen in het verpleeghuis. Door mijn PTSS ben ik sinds mijn 
18e voor 100% afgekeurd. Volgens mijn familie ben ik daarom 
ongeschikt als moeder. Wat zij niet willen zien is dat ik veel therapie 
heb gehad, altijd vrijwilligerswerk gedaan heb en zo goed heb leren 
omgaan met wat me kwetsbaar maakt. Maar als je je man aan 
zo’n rotziekte moet verliezen, dat heeft wel een gigantische impact 
natuurlijk. Eigenlijk ben ik een alleenstaande moeder, maar dan mét 
een ernstig zieke man die veel zorg nodig heeft en die geen vader of 
partner meer kan zijn.

Mijn vrijwilligerswerk heb ik opgezegd. Ik kan de kinderen maar één 
keer grootbrengen en dat wil ik zo goed mogelijk doen. Al kan ik mijn 
kinderen niet beschermen tegen het verdriet en de afwezigheid van 
hun vader. Als mijn oudste, Mason, zegt dat hij een vader wil ‘die 

het doet’, zakt de grond onder mijn voeten weg. Ook nu Stefan in 
het verpleeghuis woont ben ik er nog druk mee. Hij verdraagt geen 
vreemden aan zijn lijf dus de persoonlijke verzorging komt op mij 
neer. Hij is continu boos op zichzelf en dreigt zichzelf dan wat aan te 
doen, dus je begrijpt dat ik de kinderen niet meeneem. Liam mist zijn 
vader dan ook niet, die is niet anders gewend.

Toen de thuisbegeleiding voorstelde om een steunouder te zoeken 
voor de kinderen stond ik niet meteen te juichen, moet ik eerlijk zeg-
gen. Maar toen wist ik nog niet welke engelen er op mijn pad zou-
den komen. Ze doen wat is afgesproken, staan altijd voor me klaar 
en bemoeien zich nooit met hoe ik de dingen doe. Het klikt super-
goed tussen Amira en de jongens. Eigenlijk zou alleen Mason naar 
haar toe gaan maar inmiddels gaan ze allebei, elke woensdagmid-
dag en in de vakanties neemt ze de hele dag voor haar rekening. Ze 
haalt ze op uit school, luncht met de kinderen en ze knutselt graag 
met ze. Dat is geweldig, want mijn hoofd staat daar meestal niet 
naar. Woensdag is nu mijn regeldag. Voor het vechten met proce-
dures en instanties. Zo heb ik de wasvergoeding bijvoorbeeld nog 
altijd niet rond, die schiet ik nog steeds zelf voor. Op aandringen van 
de thuisbegeleiding doe ik ook iets voor mezelf. Ik ben op zangles 
gegaan. Dat is zó fijn, ik was vergeten hoe het is om even zonder 
zorgen te zijn, maar op zangles lukt dat. •
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Bij dementie of Alzheimer denken we vaak aan oude mensen. Demen-
tie op jonge leeftijd treft in Nederland echter ongeveer 15.000 mensen. 

dus ook gezinnen. Het inzetten van een steunouder kan 
wat lucht en ruimte bieden aan zowel de ouders als de 
kinderen. Meer informatie over ‘jong dementie’:  
alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie
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Via ouders zelf

Anders

Via CJG of 

sociaal wijkteam 
22%

30%
35%

CJG/
wijkteam
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Ouders

Zorgver-
wijzers

20%

26%

19%

Ja

Nee
Nie

t b
ek
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Herkomst van de aanmeldingen

Aanmelders

Ouders zelf 26 % 

CJG / Sociaal Wijkteam 35 %

Home-start / school / kinderdagverblijf 5 %

Gemeente / GGD / huisarts 8 %

Jeugdzorg / MEE / Therapeuten / GGZ MW 11 %

Vluchtelingenwerk 3 % 

Overig 5 %

Onbekend 7 %

100 %

Aard betrokken zorg voor zover benoemd

Via ouders zelf

Anders

Via CJG of 

sociaal wijkteam 
22%

30%
35%

CJG/
wijkteam

Overig

Ouders

Zorgver-
wijzers

20%

26%

19%

Ja

Nee
Nie

t b
ek

en
d

Intensieve Pedagogische Gezinsbegeleiding 28 %

CJG / Sociaal Wijkteam 24 %

Behandeling psychische / medische problematiek 25 %

Opvoedondersteuning / Gezinscoaching 10 %

Jeugdzorg / Jeugdbescherming 13 %

100%

Hulpverlening betrokken?

Ja 64 %

Nee 15 %

niet bekend 21 %

100%



In het voorjaar maakte Omroep Flevoland een re-
portage over de match tussen het gezin van Kyano 
en steunouderstel Maaike en Myra. De steunouders 
hebben zelf geen kinderen, werken allebei in de zorg 
en vinden pleegzorg ‘net iets te heftig’. 

Toen ze zagen dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land op zoek was naar 
vrijwilligers voor Steunouder hoefden ze niet lang na te denken. ‘We zijn 
dol op kinderen, dus als op we op die manier iets voor hen kunnen doen, 
doen we dat graag’, zeggen ze. De vader van Kyano ervaart het als een 
verrijking dat er ook anderen zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van 
zijn zoon. ‘Dit is zijn thuis en daar hoort ie. Maar ik vind ook dat een kind 
zich ergens anders mag ontplooien. Als wij met behulp van andere men-
sen ons kind goed kunnen laten opgroeien dan vind ik dat prima.’ Kyano 
is vooral helemaal in zijn nopjes met de hond van Maaike en Myra. De 
ouders merken dat de uitjes naar de steunouders hem goed doen. Hij komt 
uitgerust en rustig thuis. Veel rustiger dan ze gewend zijn. Het klikt boven-
dien zó goed, dat Kyano nu twee keer in de week naar Maaike, Myra en de 
hond gaat. •

Steunouder in beeld

Op ons kanaal op 
YouTube vind je de 
reportage of kijk hem 
rechtstreeks via de 
qr code hiernaast. 

Maaike en Myra met Kyano. Beeld Omroep Flevoland.
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https://youtu.be/lVkz8Cmlkxo
https://youtu.be/lVkz8Cmlkxo


NOS Jeugdjournaal volgt Stan 
die iedere week naar steunouder 
Petra en haar zoon Lucas gaat.

KRO/NCRV Kruispunt volgde 
meerdere dagen twee verschil-
lende matches, één in Arnhem 
en één in de Krimpenerwaard. 

De promo’s voor de uitzending 
vind je op ons Youtubekanaal en 
de uitzending is in zijn geheel 
nog terug te kijken via Uitzen-
ding Gemist.

Foto’s van boven naar onder:
Jordy geniet met volle teugen van het buitenleven 
bij steunouders Gerdine en Sander.

Esther: ‘De drempel om steun te vragen is best 
hoog, maar het is een hele verademing. Als je 
lichamelijk beperkt bent, kan steunouderschap 
een oplossing bieden’

Sem heeft een opa en oma gevonden bij Albert 
en Joyce.

Niet in beeld maar 
wel leuk om te-
rug te luisteren: 
een interview met 

Maria Wassink bij de podcast 
van NVO, de beroepsvereni-
ging van (ortho)pedagogen. 
Je vindt de uitzending onder 
andere op Spotify.
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https://youtu.be/3OlUBomFPjw
https://www.npostart.nl/kruispunt/25-10-2021/KN_1726725
https://www.npostart.nl/kruispunt/25-10-2021/KN_1726725
https://open.spotify.com/show/18r3S0g6t7T1rpaSvCb6Lp
https://open.spotify.com/show/18r3S0g6t7T1rpaSvCb6Lp
https://open.spotify.com/show/18r3S0g6t7T1rpaSvCb6Lp


• Ouder gaat op eigen kracht verder
• Vraaggezin en steunouders gaan samen  

zelfstandig verder
• Covid
• Steunouder onvoldoende, meer hulpverlening 

nodig
• Oplossing in eigen omgeving gevonden
• Kinderen ouder geworden, hebben zelf  

contacten
• Moeite hebben met wennen in een andere  

omgeving
• Moeilijk om goede klik te krijgen over en weer
• Verhuizing van vraaggezin of steunouder
• Steunouders zijn pleegouders geworden van  

het kind
• Vanwege persoonlijke omstandigheden

Redenen om een match af te ronden

Gevolgen als er géén Steunouder was ingezet* 

(deeltijd) pleegzorg 32 %

sociaa l medische indicatie 32 %

zorgboerderij 15 %

ouder minder werken / geen opleiding 5 %

kind ondergesneeuwd in belast gezin 5 %

hulpverlening voor kind / opname ouders 11 %

100 %

Voor 79 matches is gekeken of/hoe inzet van zwaardere 
zorg is voorkomen door een steunouder in te zetten. 
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*indicatief

1 tot 6 maanden  38 % 
6 tot 12 maanden  23 % 
12 tot 24 maanden  27 % 
langer dan 24 maanden 12 %
               100 % 
  



Tegen ouders zeggen we 
‘opvoeden doe je zelf, maar je 
hoeft het niet alleen te doen’. 
Voor sociale ondernemers 
zoals Steunouder geldt dat 
ook. Afgelopen jaar mochten 
we weer de steun ervaren van 
meerdere fondsen die ons een 
warm hart toedragen. 

Het Oranje Fonds is een van onze trouwste 
supporters. We zijn vereerd dat we bij de 
campagne voor hun twintigjarig jubileum 
werden uitgelicht als organisatie die ‘ertoe 
doet’. Vier jaar lang waren we deelnemer 
in hun Groeiprogramma waarbij het fonds 

ons niet alleen met geld, maar ook met raad en 
daad bijstond. Eind juni 2021 was de feestelijke afsluiting met als kers op de taart de uitreiking van 
het Groeicertificaat door de koning en de koningin aan oprichtster Maria Wassink. Het Oranje Fonds 
is ook een belangrijke partner bij het opstarten van nieuwe locaties. Ze gaven een tegemoetkoming 
voor de opstartkosten bij onder andere Hattem, Lelystad en Eemsdelta. 

Steun voor Steunouder

Nieuw
Twee nieuwe fondsen op ons pad zijn 
Dioraphte en Stichting Boschuysen. 
Beide fondsen willen graag helpen om 
de drempel te verlagen voor gemeen-
tes om te starten met Steunouder. 
Dioraphte betaalt de opstartkos-
ten voor vier organisaties, Stichting 
Boschuysen doet dat voor nog eens 
drie nieuwe locaties. Daarnaast finan-
ciert Dioraphte de pilot Samen Ster-
ker, een (digitale) training die zestien 
ouders de gelegenheid biedt om hun 
netwerk te versterken.

Foto’s © Oranje Fonds
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wordt uitgevoerd door lokale organisaties

en mede mogelijk gemaakt door
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Steunouder in actie
Foto © Remko de Waal



www.steunouder.nl   

Wil jij ook ...? 
Op www.steunouder.nl vind je meer informatie over onze werkwijze en waar je 
ons kunt vinden. Volg ons ook op facebook, linkedin of twitter!

Aarzel niet contact op te nemen als er vragen zijn of wanneer je overweegt om 
Steunouder ook in jouw gemeente of organisatie te introduceren.

Contact
info@steunouder.nl • communicatie@steunouder.nl
of bel naar 06 4368 9932

http://www.steunouder.nl
http://www.steunouder.nl
http://www.facebook.com/steunouder
https://www.linkedin.com/company/steunouder/about/
http://www.twitter.com/steunoudernl
mailto:info@steunouder.nl
mailto:communicatie@steunouder.nl

