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Jaarverslag Stichting Preventief op Maat 2020
1. Ter inleiding
Stichting Preventief op Maat is opgericht op 5 november 2013.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De andere bestuursleden zijn aangetreden als algemeen bestuurslid met gezamenlijke
bevoegdheid.
Onze missie
Effectieve vormen van preventie in de opvoedondersteuning zien wij als een belangrijk onderdeel
van een positief jeugdbeleid van gemeenten. Goed onderbouwde preventieve programma’s zijn
daarvoor onmisbaar. In het verleden zijn diverse programma’s ontwikkeld die zich in de praktijk
hebben bewezen en waarin veel (gemeenschaps-)geld is geïnvesteerd. Preventief op Maat maakt
zich er sterk voor dat deze programma’s blijven bestaan en worden doorontwikkeld.
De problemen in de jeugdhulp zijn schrijnend, urgent en vragen om structurele en creatieve
oplossingen. Vroegtijdige signalering en een laagdrempelig, actief en preventief aanbod op vragen
en zorgen van ouders zijn noodzakelijk om problemen te voorkomen en/of de gevolgen te beperken.
Preventief op Maat vindt het belangrijk om de deskundigheid van beroepskrachten die
opvoedondersteuning aanbieden te vergroten. In de praktijk ontbreekt het bij organisaties soms
aan voldoende kennis en/of aan ondersteuning in de vorm van (bij)scholing en intervisie.
De Stichting heeft zelf geen “vermogen”, maar is financieel gezond te noemen. De financiële armslag
die is ontstaan door de ontwikkelde activiteiten wordt ingezet voor algemene bestuurskosten, voor het
onderhoud van het materiaal van de oudercursussen, en een bijdrage voor de kosten die
bestuursleden maken in het kader van de ontwikkeling van het werk van Preventief op Maat.
Het jaar 2020 is net als voor andere organisaties een bijzonder jaar geweest, waarin het Bestuur maar
2 keer fysiek bij elkaar kon komen. De werkzaamheden rondom Spel aan Huis kregen
noodgedwongen een wat ander karakter en wij kijken bezorgd naar de ontwikkelingen rondom
financiën. Wij hopen dat de Coronacrisis voor de lokale Spel aan Huis programma’s geen al te grote
gevolgen zal hebben. De huidige beperkingen die zijn ontstaan door deze crisis hebben ook
consequenties gehad voor de werkwijze zoals verderop in dit jaarverslag wordt toegelicht. Ook
daarvan hopen we dat op termijn weer meer mogelijk is.
De vernieuwingsactiviteiten van Opvoeden& Zo hebben doorgang kunnen vinden. Het aantal locaties
waarop pilotcursussen konden worden aangeboden is door de omstandigheden helaas drastisch
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verminderd. Desalniettemin heeft op creatieve wijze door een aantal organisaties online toch nog een
cursusaanbod plaatsgevonden.
Op het gebied van samenwerking met andere organisaties zijn we erg blij met plannen voor
samenwerking die is gestart op het gebied van deskundigheidsbevordering van cursusleiders samen
met Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting. Het ontwikkelen van een basistraining voor
begeleiders van groepsgerichte preventieve opvoedondersteuning stond al lang op ons verlanglijstje
en het ziet er naar uit dat we dit het komende jaar kunnen gaan realiseren.
We kijken daarom terug op een jaar met ups-and-downs, maar ook met lichtpunten op het terrein van
preventieve opvoedingsondersteuning dat ons zo ter harte gaat!
Hieronder een overzicht van de werkzaamheden van het Bestuur in 2020.
2. Spel aan Huis
- Spel aan Huis is sinds 2018 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als
theoretisch goed onderbouwd.
- De locaties en Preventief op Maat voorzien door middel van een jaarlijkse bijdrage
gezamenlijk in een Landelijk Coördinatiepunt (LCP). Dit LCP is oorspronkelijk tot stand
gekomen met subsidie van Stichting Kinderpostzegels Nederland en is gericht op landelijke
samenwerking, kwaliteitszorg en verdere verspreiding van de methodiek.
- Daarnaast ondersteunt het LCP startende coördinatoren, beantwoordt vragen, verzamelt
informatie en speelt deze- indien nodig- door aan een of meerdere locaties.
- De coördinator houdt landelijke ontwikkelingen bij, organiseert landelijke studie- en
overlegbijeenkomsten, bijscholing en onderhoudt de contacten met de lokale programma’s
over diverse zaken.
- Spel aan Huis heeft een eigen website: www.spelaanhuis.nl. De coördinator houdt ook deze
bij. Daarnaast is er een eigen emailadres spelaanhuis@preventiefopmaat.nl.
- Tot slot verzamelt de coördinator evaluatiegegevens van de locaties en verwerkt deze in een
rapportage.
-

Overzicht huidige situatie van de locaties:
Eind 2020 werd de methodiek in 16 gemeenten aangeboden.
Een gemeente is in 2020 gestopt met SAH.
In 2020 hebben 600 gezinnen het programma afgerond; 92 gezinnen zijn voortijdig gestopt
(bij het stoppen van veel gezinnen speelde corona een rol).
177 stagiaires hebben zich ingezet voor SAH in 2020.
Activiteiten vanuit het LCP:

-

LCP en coördinatoren hebben verschillende onlinebijeenkomsten gehad over de aanpassingen
van SAH in coronatijd.
Het LCP heeft 8 x het Nieuws van de Maand uitgebracht, met informatie over SAH en over
ontwikkelingen binnen opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering.
Ook is vanuit SAH tweemaal deelgenomen aan de werkgroep Jeugd van de Alliantie
Gezondheidsvaardigheden (gericht op het aanbieden van opvoedinformatie aan gezinnen met
geringe gezondheidsvaardigheden).
In juni 2020 is door het LCP een onlinetraining Spel aan Huis georganiseerd voor (nieuwe)
coördinatoren. Hieraan namen 17 coördinatoren deel.
In het najaar ontving POM een schenking van een oud-bestuurslid om meer aandacht te
kunnen besteden aan het beeldverhaal Emir heeft plezier. Van dit bedrag hebben alle locaties
een aantal exemplaren ontvangen (met een bijgevoegde kaart) om door te geven aan
netwerkpartners. Ook de vereniging van Speel-o-theken heeft een set ontvangen
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-

-

Invloed van de coronacrisis:
De coronacrisis heeft veel aanpassing en inventiviteit gevraagd van de coördinatoren,
stagiaires en gezinnen. In veel gevallen was spelstimulering in de thuissituatie niet mogelijk.
In plaats daarvan is online en buiten gespeeld, gezinnen hebben speel- en knutselpakketten
ontvangen, stagiaires hebben vlogs gemaakt voor gezinnen etc.
Het bestuur van POM heeft een notitie geschreven over SAH en Corona, deze is verspreid
onder de coördinatoren en hun managers.
Landelijk heeft de coördinator van het LCP diverse keren overleg gevoerd met andere
opvoedondersteuningsprogramma’s die met vrijwilligers werken. Dit leverde inspiratie op die
gedeeld is met de SAH coördinatoren.

3. Vervolg onderzoek behoud kwalitatieve en goed ontwikkelde preventieve
cursussen voor ouders.
-

In 2019 heeft Stichting Aanzet uit Vlaardingen contact gezocht met POM en aangeboden de
vernieuwing van de oudercursus Opvoeden&Zo te financieren. Eind 2019 is gestart met de
realisatie van het Plan van Aanpak. Krista Okma is aangezocht als schrijver/ontwikkelaar van
de oudercursus. De coördinatie en begeleiding op inhoud wordt gedaan vanuit het bestuur. In
2020 is het vernieuwingstraject gestart. Het wordt in 2021 afgerond.
- De Van Veldhuizen Stichting heeft actief meegewerkt aan een nieuwe beschrijving voor de
Databank Effectieve Interventies van de vernieuwde oudercursus Omgaan met Pubers. Dit
proces wordt naar verwachting in 2021 afgerond met een positief resultaat.
- Peuter in Zicht en Opvoeden&Zo zullen beide ook opnieuw moeten worden aangemeld voor
de Databank. Ook hierin zoeken we samenwerking met respectievelijk de Van Veldhuizen
Stichting en Stichting Aanzet.
- In 2020 is een start gemaakt met een voorstel om een programma voor
deskundigheidsbevordering groepsgerichte opvoedondersteuning te ontwikkelen in
samenwerking met andere organisaties. Stichting Aanzet uit Vlaardingen en de Van
Veldhuizen Stichting uit Rotterdam nemen hier actief aan deel, samen met bestuursleden van
Preventief op Maat.
4. Samenwerkingsplatform ZZP
Het ZZP platform is in 2020 door de coronacrisis niet bij elkaar geweest. Doel is om - met
kennis als bindmiddel- informatie te halen, brengen en herkennen en te delen. Eind van 2020
is per mail geïnventariseerd of er behoefte was aan voortzetten en zo ja, op welke wijze.
Dit heeft geresulteerd in veel complimenten voor het initiatief en de mogelijkheid die door
POM geboden is. Maar ook is aangegeven door de meeste mensen dat de ZZP bijeenkomsten
voor hen geen meerwaarde meer hebben, omdat hun (werk)situatie is veranderd.
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. Resultaat van het programma is vastgelegd in een zogenaamde toolkit
voor professionals in het onderwijs en in wijknetwerken. Deze biedt handvatten 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
2019 is de Toolkit gepresenteerd. De Toolkit is gratis te downloaden via de site van Preventief
op Maat. Dit is sinds mei 2020 meer dan 200 keer gedaan. De verantwoording voor de
subsidiegever (Stichting Kinderpostzegels) is in 2020 definitief afgerond, Het programma en
de deskundigheid van de ontwikkelaars is beschikbaar voor professionals en organisaties.
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6. Website
In 2019 is door StudioTrebor een nieuw beeldmerk en een nieuwe website voor POM
ontwikkeld. De nieuwe website wordt goed bezocht door professionals en de ruimere
mogelijkheden blijken goed te werken. Er kunnen bijvoorbeeld documenten worden
toegevoegd en materiaal worden gedownload.
7. Overige
- In 2020 zijn er geen nieuwe programma’s overgenomen. Preventief op Maat blijft ervoor
openstaan om programma’s die geen lokaal, regionaal of landelijk kader meer hebben en op
grond van een aantal criteria hun bestaansrecht hebben bewezen, waar mogelijk te
ondersteunen en zo nodig ook onderdak te bieden. In 2020 is meegedacht over een goede
plek voor een tweetal programma’s die hun voortbestaan zou kunnen veiligstellen. Die goede
plek is buiten Preventief op Maat gevonden.
8. Strategie en Voornemens voor 2021
Preventief op Maat gaat komend jaar op dezelfde voet verder als in 2020. We zetten ons in om goed
onderbouwde preventieve programma’s beschikbaar te houden voor jeugd en gezin. Ook blijven we
eigenaar van een aantal de huidige programma’s, met het streven dat ze op termijn door een andere
organisatie worden overgenomen.
Dat leidt tot een aantal strategische voornemens:
-

-

-

-

-

We blijven met elkaar in gesprek over toekomstvisie en daaruit voortvloeiende doelen
voor de korte en langere termijn.
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;
Om de geformuleerde doelen te kunnen realiseren, werken we waar mogelijk samen met
andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Stichting Aanzet
voor de vernieuwing van Opvoeden& Zo, zorgdragen voor opname van de vernieuwde
oudercursus in de Databank en de ontwikkeling van een bij de cursus passende training
voor beroepskrachten
Met de Van Veldhuizen Stichting werken we aan de erkenning van de vernieuwde
oudercursus Omgaan met pubers t.b.v. de opname in de Databank Effectieve
Interventies. W we gaan in op de behoeften van organisaties en beroepskrachten met de
ontwikkeling van een basistraining voor begeleiders van oudercursussen. We
onderhouden contacten met organisaties die ons materiaal willen gebruiken en
oudercursussen of Spel aan huis (willen) uitvoeren
Onze invalshoek is zoveel mogelijk praktisch en leidt tot uitvoering van methodieken en
programma’s door anderen
We blijven de SAH-locaties ondersteunen en streven naar nieuwe locaties. Ook gaan we
in overleg met uitvoerende organisaties over een toekomstbestendig Landelijk
Coördinatiepunt Spel aan Huis
We stellen per jaar prioriteiten.
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In 2021 is er weer ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe werkzaamheden. Hoeveel 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/training voor beroepskrachten
2. Afronden vernieuwingstraject Opvoeden& Zo,
3. Meer communicatie en PR over de bestaande programma’s zodat het gebruik daarvan
bevorderd wordt
4. Borgen van de SAH-methodiek en deze waar mogelijk verder ontwikkelen en verspreiden
5. Een toekomstvisie ontwikkelen met concrete aangrijpingspunten

Het verkrijgen van middelen om ons werk te kunnen doen blijft ook in 2021 een belangrijk
aandachtspunt.
Maart 2021
Bestuur Preventief op Maat
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Bijlage 1. Bestuursleden
1. Bestuursleden per 31 december 2020

Voorzitter
Machteld Dutman
Penningmeester
Carolien Gelauff-Hanzon
Secretaris
Hanneke Ritmeester

Leden:
Geraldien Blokland
Neel de Bruyn
Janny van Heerbeek
Lucy Jacobs
Margriet Stolker
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