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Sterker ben je Samen!

Eigen Plan



In de afgelopen 1,5 jaar heeft  
Eigen Plan 432 aanvragen ontvangen 

Eigen Plan bood een oplossing  
bij 86% van de aanvragen hiervan: 

15% 
was op weg geholpen 
in de verkenningsfase 
Module Sterker/
Verkennen

35% 
kon zelf de draad weer 
oppakken na gesprekken 
van onze coaches met 
het netwerk en de 
hulpverleners  
Module Samen 

5O%  
doorliep het hele Eigen 
Plan traject met een 
bijeenkomst en een plan  
Module Eigen Plan

33% 
deed een beroep op 
de coaches nadat een 
Eigen Plan was gemaakt 
Module Stimuleren



Belangrijke thema’s  
voor een Eigen Plan

 1  Veilig opgroeien en/of verblijf voor kinderen

2  Ondersteuning bij huisvestingsproblemen, 
armoede, schulden 

3  Samenwerking ouders bij scheiding

4  Ondersteuning bij opvoeding of huishouding

5   Eigen Toekomstplan voor jongvolwassenen  
of JIM aanpak

6  Onafhankelijke cliëntondersteuning

7  Ondersteuning nieuwkomers



Door wie

A   43% Jeugd- en wijkteams 

B  28% Jeugdbescherming organisaties   
waarvan 52% vrijwillig en 48% met maatregel

C   15% Overig*  

D   14% Eigen initiatief van hulpvragers

Hoe vaak en door welke gemeenten?

2Ox  West-Friesland
 A 15% B 5% C  O% D 8O%

66x   Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo

 A 44% B 9% C 9% D  38%

26x   Purmerend, Oostzaan, Wormerland
 A 46% B 24% C 15% D 1 5%

63x   Zaanstad
 A 66% B 19% C 5% D 1O%

185 x   Amsterdam
 A 38% B 43% C 9% D 1O%

37x   Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, 
Haarlemmermeer en Ouder- Amstel

 A 16% B 41% C 24% D 19%

42x  Overige gemeenten **
 A 71% B 14% C 3% D 12%

Trajecten
Door wie, hoe vaak en waar 
aangevraagd

We onderscheiden vier groepen aanvragers. 
Hieronder de percentages met hun aandeel 
in het totaal aantal aanvragen. Vervolgens 
is per regio of gemeente te zien wie de 
aanvragen hebben gedaan. 

    *   Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Altra, 
Blijvend Veilig, Buurtgezinnen, Levvel, 
GGD, GGZ, Heliomare, huisartsen, 
Humanitas, Jellinek, Koel & Co, 
Leger des Heils, MEE, Odion, Parlan, 
Philadelphia, Pluryn, Politie, Prachtvrouw 
Coaching, Groeimee, UMC, Veilig Thuis, 
Woonwaard, Youz

 * *   Arnhem, De Ronde Venen, Haarlem, 
Heeze – Leende, Hilversum, Leiden, 
Nijkerk, Zoetermeer



Conclusie  
van professionals 
uit onze effectenrapportage

•  Ouders en eigen kring voelen en nemen 
verantwoordelijkheid als je hen de kans geeft.

•  Bondgenootschap van professional met eigen 
kring zorgt voor meer ondersteuning, invloed 
en mogelijkheden.

•  Samen met de eigen kring meer draagvlak, 
duurzaamheid en daarmee veiligheid.

“ In zo’n omgeving ‘It takes a village to raise 
a child’ worden de meeste opvoedtaken 
gedaan door niet-professionals. Door als 
professional (collectieve) informele steun in 
te zetten, versterk je de pedagogische civil 
society als een beschermende inbedding 
voor kinderen en jeugdigen. Op die manier 
versterk je het netwerkkapitaal van 
kwetsbare gezinnen.”

“ Toen het nog verder dreigde te escaleren 
tussen beide partijen en het zo niet 
langer vol te houden was, konden we 
met naaste familie en goede vrienden op 
neutraal terrein bijeenkomen. Dit heeft 
tot een zeer succesvol resultaat geleid; 
rust, regelmaat en normale omgang naar 
de ouders toe. Het grote doel om dit voor 
de kinderen te bereiken is gehaald!”

Jolanda 
Tante

 It takes a village 
to raise a child

Met naaste familie  
en goede vrienden

2OOO 
tantes, ooms, .............., buren, 
vrienden, opa’s en oma’s, 
voetbalcoaches, juffen, 
.............., docenten, neven en 
nichten, .............., werkgevers 
zijn betrokken.

Micha de Winter  
Hoogleraar Pedagogiek 



•  Het verbindt ouders met gezinnen in het gewone alledaagse 
leven waardoor problemen genormaliseerd worden.

•  De steun is informeel en gebeurt op vrijwillige basis. Hierdoor  
is het gelijkwaardig en ook goedkoper dan formele zorg. 

•  Transformatie en besparing in de (jeugd)zorg. 

•  Het normaliseert opvoedvragen, waardoor ouders deze niet  
met hulpverleners hoeven te bespreken. 

•  Het kan aanvullend zijn aan formele zorg door het bieden van 
praktische ondersteuning in en rond het gezin.

•  Het heeft een preventieve insteek: het voorkomen van 
uithuisplaatsing, jeugdzorg en jeugdbescherming. 

•  (Een deel van) de hulpvragen die nu bij zwaardere zorg worden 
belegd, kunnen worden ondervangen met informele steun  
(afschalen).

Bron: zorg voor de jeugd project informele steun gezinnen

Wat zijn de voordelen 
van informele steun



We zijn trots op:
•  Hulpverleners zien door inzet Eigen Plan: 

de eigen kring kan meer, wil meer, dus meer 
betrekken!

•  12OX inspireren van professionals van  
wijk- en jeugdteams en bij jeugdbescherming.

•   Thema-gerichte werkwijze bij bijvoorbeeld 
scheiding, armoede, nieuwkomers, 
jongvolwassenen en JIM aanpak.

•  De gevarieerde groep van 11O onafhankelijke 
coaches is het goud van Eigen Plan.

•   Steun van 2OOO familieleden en vrienden 
aan gezinnen.



Postbus 1OO54   |   1OO1 EB Amsterdam    
O6–52OOO36O   |   contact@eigen-plan.nl     
www.eigen-plan.nl

Samen kom je verder! 


