
Motie Zin in Buurtgezin

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op vrijdag 6 
november 2020 

Overwegende dat:
 Er ook in Heemstede gezinnen in de knel komen. Ook al is de zorg in Heemstede goed 

geregeld voor zowel jong als oud. Toch zijn er ook gezinnen, die zich overbelast 
voelen, zonder dat zij daar professionele hulp bij nodig hebben. Informele, 
laagdrempelige hulp kan dan een uitkomst zijn.

 Het CJG Heemstede uitgaat van de eigen kracht en het eigen netwerk, maar sommige 
gezinnen hebben geen eigen netwerk. Het Loket, CJG Heemstede en WIJ Heemstede 
kunnen mensen op het spoor zetten van zorg, maar voor laagdrempelige zorg voor 
gezinnen is nog geen echte oplossing in Heemstede.

 Dat de Stichting Buurtgezinnen vijf jaar geleden is opgezet en op 1 januari 2021 in 65 
gemeente ondersteunt met deze laagdrempelige hulp. Hulp die gezinnen zelf 
aanvragen via internet, zodat zij zelf aan het roer staan. De plaatselijke coördinator 
doet een intake en koppelt het gezin aan een hulpgezin. Gedurende twee jaar blijft 
de coördinator betrokken bij de twee gezinnen volgens een afgesproken protocol, 
waarbij vaste evaluatiemomenten zijn vastgelegd. 

 In de ons omliggende gemeenten (Haarlem, Zandvoort, Velsen) deze hulp al wordt 
aanboden via Buurtgezinnen.nl. WIJ Heemstede ziet Buurtgezinnen als goede 
toevoeging in onze zorg voor kind en gezin1 en er vanuit Heemstede in de afgelopen 
10 maanden al een aantal aanvragen zijn gedaan bij Buurtgezinnen.nl2. Maar helaas 
kunnen die niet in behandeling worden genomen, omdat wij geen overeenkomst 
hebben. 

 Stichting Buurtgezinnen al bekend is in de gemeente Heemstede. Inmiddels hebben 
al 7 gezinnen zich aangeboden als hulp gezin, hiervan is een aantal gezinnen 
succesvol gekoppeld aan een gezin uit Haarlem.

 Aangetoond is in onderzoek3 dat deze hulp preventief werkt en bijdraagt aan de 
transformatie van de jeugdhulp. Formele hulp is is voorkomen, afgeschaald of 
voorkomen, dit werkt reducerend op de kosten van het sociaal domein. Het sociale 
rendement van zowel ouders als van kinderen door de inzet van Buurtgezinnen.nl 
groot is4

 Ook landelijk veel waardering is voor deze stichting. In 2017 heeft Stichting 
Buurtgezinnen het Appeltje van Oranje heeft ontvangen van het Oranje Fonds.

1 Bron: gesprek met Sociaal makelaar WIJ Heemstede, 4-11-2020
2 Bron: gesprek met Buurtgezinnen.nl, Hanna ter Welle, 4-11-2020
3 Zie factsheet in de bijlage en onderzoek op de website www.buurtgezinnen.nl 
4 Effectrapportage Buurtgezinnen.nl, Factsheet april 2020

http://www.buurtgezinnen.nl/


Roept het College op:
 Kennis te nemen van buurtgezinnen.nl 
 Te onderzoeken of Heemstede kan starten met een proeftuin van twee jaar. In deze 

periode kan gekeken worden of het concept van Buurtgezinnen.nl past in Heemstede 
 Kennis te nemen van de kosten die hieraan verbonden zijn: €45.000 eerste jaar, 

€40.000 tweede jaar
 Op zoek te gaan naar dekking van deze kosten, bijvoorbeeld vanuit het 

initiatievenbudget of reserve sociaal domein
 De uitkomst van dit onderzoek te presenteren in de vergadering van de commissie 

Samenleving van januari 2021

En gaat over tot de orde van de dag. 
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