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SOCIAAL RENDEMENT

• De inzet van een steungezin   
 genereert een rijke opbrengst voor 
 zowel vraagkinderen als hun 
 ouders. Ook steungezinnen  
 profiteren van hun rol. 
• Bij de meeste vraagkinderen 
 groeit hun sociaal emotionele 
 ontwikkeling en mentaal 
 welbevinden. Buurtgezinnen 
 vergroot hun wereld en 
 veerkracht en bij sommigen 
 neemt ook hun pro-sociaal 
 gedrag en zelfredzaamheid 
 toe. Bij enkele kinderen verbetert 
 de spraaktaalontwikkeling of hun 
 lichamelijke ontwikkeling. 

• Ook bij vraagouders groeit hun 
 mentaal welbevinden. De steun 
 geeft nieuwe energie en inner-
 lijke rust. Buurtgezinnen draagt 
 bij aan (gestage) verbetering van 
 het gezinsklimaat en de relatie en 
 interactie tussen ouders en 
 kinderen. Ook ontstaan er 
 vriendschappen tussen gezinnen, 
 en stimuleert Buurtgezinnen de   
 integratie van nieuwkomers-
 gezinnen en de participatie van   
 ouders. 

AANBEVELINGEN  

1. BEWAAK CONCEPT
Op diverse plaatsen wordt afgeweken 
van de landelijke methodiek, soms 
omdat gemeenten bepaalde wensen 
hebben, soms omdat de lokale 
coördinator eigen keuzes maakt. 
Dit kan de kracht van het concept, 
zeker gezien de groei van 
Buurtgezinnen, verzwakken. 

2. VERSTERK PRIMAIRE PREVENTIE 
Doordat hulpverleners veel gezinnen 
verwijzen, bereikt Buurtgezinnen 
minder gezinnen met lichte problemen 
en is haar rol bij primaire preventie 
relatief klein.  

3. RICHT SAMENWERKING IN MET 
FORMELE HULP
Van het gezamenlijk realiseren van de 
meest passende hulp voor een gezin 
en een goede samenwerking rondom 
op- en afschalen is nog weinig sprake. 
Hulpverleners lijken te denken vanuit 
het paradigma dat informele hulp 
aanvullend is en dat allereerst een 
beroepskracht moet worden ingezet. 
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“Mijn dochter is weer 
zichzelf en ik heb rust 

gevonden, omdat ik  
weet dat het goed met 

haar gaat.”

VRAAGVADER:

“De gezinscoach is zakelijker, 
werkt aan een doel en is daardoor 

afstandelijker. Wij hebben van 
hart tot hart contact”.

VRAAGMOEDER:
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