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Preventief op Maat 

 
Netwerk voor preventie gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning 

 
 

 
Verslag werkzaamheden Stichting Preventief op Maat 2019 
 
 

1. Ter inleiding 
 

Stichting Preventief op Maat is opgericht op 5 november 2013.  
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn formeel ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. De andere bestuursleden zijn aangetreden als algemeen bestuurslid met gezamenlijke 
bevoegdheid. In 2019 is het Bestuur aangevuld met een nieuw lid. 
 

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden van het Bestuur in 2019.  
 

2. Spel aan Huis 

- De methodiek is sinds 2018 aangemerkt als theoretisch goed onderbouwd. In 2019 is een van 
de speerpunten geweest om het programma op grotere schaal onder de aandacht te brengen 
van gemeenten. Ondanks dat er een aantal nieuwe programma’s is gestart is deze 

ontwikkeling enigszins gestagneerd. In 2020 wordt hier opnieuw actie op ondernomen. 
- Doel van het Coördinatiepunt was om het programma Spel aan Huis inhoudelijk verder te 

brengen en meer eenheid in doelstelling en werkwijze te bewerkstelligen. De extra landelijke 

ondersteuning die mogelijk was door de subsidie van het SKN,  is weggevallen en dat heeft 
geleid tot een verandering van de situatie. De programma’s die nog actief zijn, zijn blij met de 
nieuwe impulsen en deskundigheidsbevordering.   

- Aan alle programma’s is gevraagd om een financiële bijdrage om de werkzaamheden van het 
LCP te kunnen continueren. Bijna alle bestaande en nieuwe programma’s hebben hier positief 

op gereageerd. Dat betekent dat we voor een beperkt aantal uren een coördinator kunnen 
aanstellen. 

- De nieuwe coördinator is actief aan de slag gegaan met de uitwerking van het werkplan. In 

2019 is een begin gemaakt met de evaluatie van de werkzaamheden. 
- In 2019 zijn twee nieuwe programma’s van start gegaan. Ook zijn er twee gestopt. Er is 

informatie gekomen dat in Limburg nog een programma werkt, waar geen samenwerking mee 

is. 
- Namens Spel aan Huis is meegewerkt aan het realiseren van het project Beeldverhalen van 

Stichting Pharos. Dit project heeft als doel om toegankelijk beeldmateriaal voor ouders te 

maken dat kan toeleiden naar diverse voorzieningen en/of ondersteuning. In 2019 heeft dit 
geresulteerd in een concreet beeldverhaal over het belang van spelen dat bruikbaar is voor de 
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toeleiding naar de lokale programma’s Spel aan Huis. Twee bestuursleden hebben actief 

meegewerkt aan de realisatie van dit project. 
- In 2018 heeft een inhoudelijke werkgroep zich beziggehouden met opvoedondersteuning en 

ontwikkelingsstimulering voor vluchtelingengezinnen. Hieronder valt onder andere Spel aan 

Huis. We volgen deze ontwikkelingen met belangstelling en als er mogelijkheden zijn willen 
we hier graag mee verder. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2019 afgerond. Het blijkt dat 
het materiaal door de helft van de programma’s op een of andere manier wordt gebruikt in de 

praktijk. 
 

3. Vervolg onderzoek behoud kwalitatieve en goed ontwikkelde preventieve 

cursussen voor ouders. 
 

- In maart 2019 is de actualisering van het programma Beter Omgaan met Pubers afgerond. In 

2018 is de vernieuwing in opdracht van de Gemeente Rotterdam van start gegaan. Hiervoor is 
nauw samengewerkt met 3 lokale organisaties in Rotterdam. Een van de bestuursleden van 

Preventief op Maat heeft de opdracht gekregen om het materiaal te herschrijven. Twee 
andere bestuursleden zijn nauw betrokken bij de inhoud en de coördinatie van het project. De 
nieuwe materialen zijn vanaf april 2019 beschikbaar via Buro Extern. 

- In 2019 heeft Stichting Aanzet uit Vlaardingen contact gezocht met POM en aangeboden de 
financiering van Opvoeden&Zo te financieren. Hiervoor is een offerte gedaan die door hen is 
geaccepteerd. Eind 2019 is gestart met de realisatie van het Plan van Aanpak. Krista Okma is 

aangezocht als schrijver van het programma. De coördinatie en begeleiding wordt gedaan 
vanuit het bestuur. 

- In 2019 is een start gemaakt met een voorstel om een programma voor 

deskundigheidsbevordering groepsgerichte opvoedondersteuning te ontwikkelen in 
samenwerking met andere organisaties. 

- De trainingen die tot nu toe zijn ontwikkeld worden op verzoek en/of incompany uitgevoerd. 

 
4.  Samenwerkingsplatform ZZP  

Het ZZP platform is in 2019 1 keer bij elkaar geweest. Doel is om met kennis als bindmiddel informatie 

te halen, brengen en herkennen. Er is veel uitgewisseld en er zijn afspraken gemaakt over doel en 
werkwijze.  Inhoudelijke onderwerpen die besproken zijn waren radicalisering, armoede, groen in de 

sociale ruimte en ervaringsdeskundigheid, maar ook het werken als ZZP’er. Aan de orde zijn geweest 
het programma Kinderen in Armoede Zien en No Borders. 

Preventief op Maat treedt namens twee ZZP’ers op als verantwoordelijke voor het programma met 

jonge ervaringsdeskundige vluchtelingen dat voorheen onder de Stichting Beyond Borders viel. Na het 
opheffen van deze stichting dreigde het programma te verdwijnen. Een aantal activiteiten die 
gefinancierd worden door het Kans Fonds en het Oranje Fonds vonden nog doorgang. Het programma 

is in de zomer van 2019 afgerond volgens plan. De trainingen worden door Stichting Sama voortgezet. 

5. Kinderen in Armoede Zien 
 

Kinderen in Armoede Zien is een programma dat is ontwikkeld door 2 ZZP’ers en een 
bestuurslid van POM. Ook dit programma is door POM als Stichting ondersteund. Dat betekent 
dat Preventief op Maat optreedt als rechtspersoon en eindverantwoordelijk is voor de 

financiële afwikkeling. Het programma behelst in grote lijnen een ondersteuningsprogramma 
voor professionals in teams om te leren omgaan met kinderen die opgroeien in armoede. 
Denk daarbij aan kinderopvang, onderwijs, wijknetwerken e.v. Resultaat van het programma 

is vastgelegd in een zogenaamde toolkit voor professionals in het onderwijs en in 
wijknetwerken. De Toolkit biedt handvaten en achtergrondinformatie over de gevolgen van 
het opgroeien van kinderen in armoede en hoe daarmee om te gaan in de praktijk. Tijdens 

een drukbezochte studiebijeenkomst in november is de Toolkit gepresenteerd. De Toolkit is 
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gratis te downloaden via de site van Preventief op Maat. De verantwoording voor de 

subsidiegever (Stichting Kinderpostzegels) is afgerond, de definitieve afwikkeling vindt plaats 
in 2020. Het programma en de deskundigheid van de ontwikkelaars is beschikbaar voor 
professionals en organisaties.  

 
6. Ontwikkeling nieuw beeldmerk en website 

In 2019 is door Studio Trebor een nieuw beeldmerk en een nieuwe website voor POM 

ontwikkeld. De nieuwe website heeft een frisse, moderne uitstraling en biedt meer 
mogelijkheden, bijvoorbeeld het toevoegen en downloaden van documenten. 
 

7. Strategie 

Preventief op Maat gaat op dezelfde voet verder. Dat wil zeggen dat we eigenaar zullen zijn van een 
aantal programma’s, met het streven dat ze op termijn door een andere organisatie worden 

opgenomen.  

Verder is besloten: 

- We blijven met elkaar in gesprek over toekomstvisie en -doel 

- We blijven praten en overleggen op  landelijk niveau om het vraagstuk t.a.v. voldoende 

beschikbare preventieve opvoedondersteuning onder de aandacht te brengen en te 

houden; 

- We werken samen met o.a. Stichting Aanzet voor de vernieuwing van Opvoeden&Zo 

- Met de Van Veldhuizen Stichting op het gebied van de erkenning van de vernieuwde  

oudercursussen t.b.v. de opname in de Databank Effectieve Interventies; 

- Diverse organisaties zijn bereid om mee te werken aan de pilots van de vernieuwde 

oudercursussen; 

- Onze invalshoek is praktisch; 

- We onderzoeken op welke manier we de nieuwe vorm waarin we het Landelijk 

Coördinatiepunt Spel aan Huis hebben gegoten zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren; 

- We stellen per jaar prioriteiten. 

 

9. Voornemens voor 2020 

In 2020 is er weer ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe werkzaamheden. Hoeveel dat is hangt af 

van de tijd die de geplande activiteiten in beslag gaan nemen. Er is al een aantal activiteiten die onze 
aandacht in ieder geval vragen: 

1. Ontwikkelen van deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten 
2. PR maken voor het project Beeldverhalen i.s.m. lokale SAH partners 
3. Verder ontwikkelen en verspreiden van SAH als programma 

4. Zorgdragen voor de programma’s die onder onze paraplu worden uitgevoerd 
 

Het verkrijgen van middelen om ons werk te kunnen doen blijft een belangrijk aandachtspunt voor het 

jaar 2020. 

Mei 2020 
Bestuur Preventief op Maat 
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Bijlage 1. Bestuursleden  

 
1. Bestuursleden per 31 december 2019 

 

 
Voorzitter 
Machteld Dutman 

 
Penningmeester 
Carolien Gelauff  

 
Secretaris 
Hanneke Ritmeester 

 
Leden: 

 
Geraldien Blokland 
Neel de Bruyn 

Janny van Heerbeek 
Lucy Jacobs  
Margriet Stolker 
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