
Programma ‘Vrijwillige zorg in het gezin’ 

Informatiebijeenkomst  



Welkom 

• Welkomstwoord      Anne Maljers 

 

• Ontwikkelingen in de Jeugdzorg   Netty Jongepier,  

          VanMontfoort expertisebureau 

 

• Vrijwillige Zorg in het Gezin   Miro Popovic 

         Marlou Pijnappel 

         Rosanne Prinsen 

 Sebastian Lo 

 

• Stel uw vraag! Interactieve sessie  Birgit Oelkers, Plan en Aanpak 

 

• Afsluiting met drankje       



Wat er speelt in informele zorg 

 
• Toename belang vrijwillige zorg 
 
• Afstemming vrijwillige en professionele zorg, de 

grens vervaagt 
 
• De hulpvragen worden complexer 

 
 
 

 Verkenning door Oranje Fonds (2017) 
 

 
  



Afbakening doelgroep 

Kinderen en jongeren in gezinnen waar sprake is van complexe problematiek. 

 

Bijvoorbeeld:  

• Kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen 

• Jonge mantelzorgers 

• Kinderen van gescheiden ouders 

• Migranten- en vluchtelingengezinnen 

• Kinderen / ouders die niet thuis kunnen wonen 

• … 

 

Bijvoorbeeld: Appeltjes van Oranje 2017 



Doelstelling 

• Een kwalitatief goed en passend aanbod van 

vrijwillige zorg als aanvulling op professionele zorg 

voor de jeugd 

• Méér kinderen / jongeren / gezinnen worden bereikt 

 

Rode draad:  

• Optimaliseren van lokale samenwerking 

• Vrijwilligers zijn toegerust voor hun taken en werken 

met plezier 

• De eigen kracht van jongeren beter benutten 



Doelstellingen programma  

• Ongeveer 1.500 kinderen ervaren meer steun en begrip;  

 

• De kinderen voelen zich gehoord en helpen elkaar 

 

• Vrijwilligers in gezinnen met complexe problematiek zijn goed toegerust 

 

• Initiatieven hebben een duidelijke positie in de lokale zorgketen &  

      werken aan een integrale aanpak met partners 

 

• Initiatieven leren blijvend van elkaar en met elkaar 

 

 

 

 



Wie we zoeken  

Initiatieven die met vrijwillige zorg het welbevinden van kinderen en jongeren tot 21 

jaar in hun gezinssituatie vergroten. 

 

• Bestaande / startende projecten 

• De gezinssituatie als uitgangspunt 

• Prominente rol vrijwilligers  

• Samenwerking met relevante lokale partners        

• Draagvlak voor project binnen organisatie 

• Redelijke mate van financiële continuïteit 

 

 

 

 

 

ONDER ‘GEZIN’ VERSTAAN 
WE ALLE THUISSITUATIES 



Opzet programma (infograph) 



Hoe we werken 

 

• Werkbezoek en voortgangsgesprek met projectleider 

• Jaarlijkse continuering op basis van de behaalde resultaten, het werkplan voor het 

volgend jaar en de inzet bij de programma-activiteiten 

• Samen aan de slag, deelname aan programma-activiteiten en onderzoek 

• Maatwerk - Geen one-size-fits all aanpak 

• Flexibiliteit & zelfreflectie 

• Nadruk op de stap naar actie 

• Kennis en ervaring delen met het veld 

 

 

 



Wat we vragen 

• Minimaal 60 (extra) unieke deelnemers 

• Een concrete uitdaging: wat is je ontwikkelvraagstuk?  

• Eigen bijdrage (fin. of ureninzet), cofinanciering vanaf 2e jaar 

• Niet alleen halen maar ook brengen 

• Voorbereiden en bijwonen bijeenkomsten 

• Bereidheid te reflecteren op de eigen praktijk  

• Toepassen en delen aangereikte inzichten  

 

 

 

 

 



Hoe zit de selectieprocedure eruit 

Ronde 1: selectie op basis van de aanvraag 

 

Ronde 2: gesprek over 

• Motivatie  

• Haalbaarheid  

• Ontwikkel- en leerbehoefte  

• Geschiktheid 

 

Besluit (positief/negatief) over deelname 

 

 

 



Hoe meld ik me aan 

                                          via Mijn Oranje Fonds 

 

 

• Volledig ingevuld aanmeldformulier 

• Uitgewerkt projectplan, begroting / dekking, 

jaarverslag en -rekening  

• Uploaden van de video pitch op YouTube 

 

Belangrijk: ondersteuningsbehoefte aangeven 

 

 

Indienen voor 6 april 



Planning 

september 
2018 

 

Start 
programma 

September 
2018 

juni – juli  

 

 

Werkbezoeken 
door Oranje 
Fonds 

juni - juli 

juni 

 

 

Programma 
deelnemers 
bekend 

 

Half juni 

14-31 mei 

 

 

Selectie-
gesprekken in 
Utrecht 

14-31 mei 

1 mei  

 

 

Uiterste 
datum 
afwijzing / 
uitnodiging 
gesprek 

 

1 mei 

6 april 

 

 

Deadline  

Indienen 
aanvragen 

6 april 

Informatie 

 

 

Bijeen-
komsten 

Rotterdam 

Eindhoven 

Zwolle 

 

februari  



Vragen? 

Contactgegevens 

 

Miro Popovic 

T: 030 – 2339 331 

 

Marlou Pijnappel 

T:030 – 2339 351 

 

E: vrijwilligezorg@oranjefonds.nl 

 

 



Tijd voor jullie vragen! 


