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Jaarverslag Stichting Preventief op Maat 2021 
 

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 
Een preventief aanbod van 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 en opvoeders zijn noodzakelijk om hen bij hun opvoedtaak te ondersteunen en 
problemen te voorkomen en/of de gevolgen te beperken. In de praktijk ontbreekt het bij organisaties 

soms aan voldoende kennis en/of aan ondersteuning in de vorm van (bij)scholing en 
intervisie. Preventief op Maat vindt het belangrijk om de deskundigheid van beroepskrachten die 
opvoedondersteuning aanbieden te vergroten.  

 

Preventief op Maat is (mede-) eigenaar van drie1 preventieve oudercursussen en eigenaar van het 
programma Spel aan Huis. 
 

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.   
Net als het voorgaande jaar is ook 2021 voor een groot deel bepaald door de coronacrisis. Het 
Bestuur is twee keer fysiek bij elkaar geweest en twee vergaderingen hebben via Zoom 

plaatsgevonden. 

 
1 Peuter in Zicht, Opvoeden&Zo en Omgaan met Pubers 

http://www.preventiefopmaat.nl/
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We kijken wederom terug op een jaar waarin ook in het werkveld weinig fysieke ontmoetingen en 

activiteiten konden plaatsvinden maar gelukkig wel met een aantal lichtpuntjes op het terrein van 
preventieve opvoedingsondersteuning! 
 

2. Bestuursactiviteiten in 2021.  
 

2.1 Samenstelling van het Bestuur 

Het Bestuur is in 2021 uitgebreid met een nieuw lid. In totaal zijn er nu negen bestuursleden. 
Er hebben verder geen mutaties plaatsgevonden. 

 

2.2 Klachtenregeling 
Sinds mei 2021 is een Klachtenregeling geplaatst op de website. Dit is een wettelijke 
verplichting, evenals een privacyreglement. Klachten zullen we in eerste instantie zelf 

behandelen. Een advocaat is bereid gevonden om ons op de achtergrond te adviseren mocht 
een situatie daarom vragen.  

 
2.3 Huishoudelijk Reglement 
In januari 2022 is de nieuwe wet WBTR van kracht geworden. Deze wet heeft op een paar 

essentiële punten enkele wijzigingen tot gevolg, die ook kunnen leiden tot wijziging van de 
Statuten. Het Dagelijks Bestuur heeft dit uitgezocht en is vooralsnog tot de conclusie 
gekomen dat een wijziging van de Statuten op korte termijn niet noodzakelijk is. Wel is 

besloten om een Huishoudelijk Reglement op te stellen waar werkafspraken in zijn 
vastgelegd. Uiteraard zijn deze in overeenstemming met de reeds bestaande Statuten van 
Preventief op Maat. Het Huishoudelijk Reglement voorziet o.a. in meer duidelijkheid over 

taken en rollen van de bestuursleden en over de rol van het Dagelijks Bestuur. Ook is een 
limiet gesteld aan het aantal bestuursleden. Dit traject wordt in 2022 afgerond. 
 

2.4 Website 
De website van Preventief op Maat is een tweetal jaar geleden vernieuwd en wordt goed 
bezocht door professionals. Dit blijkt uit de vragen die regelmatig gesteld worden via de mail 

en/of telefonisch. Er zijn in het afgelopen jaar diverse documenten aan de website 
toegevoegd. Op de website vinden bezoekers informatie over de programma’s, de laatste 

ontwikkelingen en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Ook toegevoegd is een aantal 
algemene stukken zoals Jaarverslagen, Klachtenregeling, etc.  
De website wordt bijgehouden door de secretaris en voor technische zaken mede-

onderhouden door R. Wahle van Studio Trebor. 
 
 

 
3. Vernieuwing oudercursussen. 
 

- Het vernieuwingstraject van de oudercursus Opvoeden & Zo is ondanks de Corona 
beperkingen toch grotendeels volgens planning verlopen. Een drietal organisaties is erin 
geslaagd om online toch een cursusaanbod kunnen doen in het kader van de pilot. 

- Voorjaar 2021 was de feedback van ouders, meelezers en cursusleiders verwerkt en kon de 
vernieuwing van Opvoeden & Zo afgerond worden. In mei is het nieuwe draaiboek 
beschikbaar gekomen voor professionals. Voor de betrokken cursusleiders en andere 

belangstellenden uit het land is in november een onlinepresentatie gehouden van het 
vernieuwde materiaal. Deze presentatie werd verzorgd door Krista Okma die in 
samenwerking met Geraldien Blokland de nieuwe versie heeft gerealiseerd. Een samenvatting 

van de presentatie is op de website geplaatst. Omdat er nog vraag is naar het beeldmateriaal 

http://www.preventiefopmaat.nl/
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van de oude versie is begin 2022 gestart met een videokanaal waarop dit materiaal nog kan 

worden bekeken en/of gedownload. 
  

3.1  Databank Effectieve Interventies NJI 

- In 2021 is de oudercursus Omgaan met Pubers voor herbeoordeling aangemeld bij de 
Erkenningscommissie van Databank Effectieve Jeugdinterventies. Een pedagoog van de Van 
Veldhuizen Stichting heeft actief meegewerkt aan de nieuwe beschrijving van deze 

preventieve interventie. Eind 2021 werd deze onder voorbehoud van enkele aanpassingen 
goedgekeurd. Begin 2022 werd deze omgezet in een definitieve erkenning van Omgaan met 
Pubers als een goed onderbouwde interventie.  

 
- De geactualiseerde oudercursussen Peuter in Zicht en Opvoeden & Zo zijn aangemeld voor 

herbeoordeling en opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. De huidige 

procedure is dat een aanvraag pas in behandeling wordt genomen als deze vergezeld gaat 
van een actuele procesevaluatie. Voor Peuter in Zicht is aan die eis voldaan dankzij de 

gegevens die de Van Veldhuizen stichting eind 2021 aanleverde over de succesvolle 
uitvoering van de cursus in Rotterdam. Ondanks het feit dat vanwege Corona alle cursussen 
online moesten aangeboden, zijn daarmee toch 51 ouders bereikt. 

- Eind 2021 kwam het bericht dat de aanvraag is geaccepteerd en is de actualisatie van de 
beschrijving van de interventie gestart. Hierbij wordt opnieuw intensief wordt samengewerkt 
met de Van Veldhuizen Stichting.  

- De oudercursus Opvoeden & Zo staat nog in de Databank, maar die erkenning verloopt eind 
2022. Daarom is ook voor deze interventie een start gemaakt met de opzet van een 
procesevaluatie en een hernieuwde beschrijving. Stichting Aanzet heeft daarvoor iemand 

aangesteld die zich hiermee bezig zal houden. In beide situaties is Preventief op Maat actief 
betrokken bij de inhoudelijke invulling van de beschrijving en de voortgang van het proces. 

 

3.2 Ontwikkelgroep Deskundigheidsbevordering 

 
- In Op het gebied van samenwerking met andere organisaties is in 2021 een Ontwikkelgroep 

Deskundigheidsbevordering gestart samen met de Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen 
Stichting. Doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van een basistraining voor 

begeleiders van op vaardigheden gerichte oudercursussen. In 2021 is een eerste opzet 
gemaakt voor een dergelijke training onder de naam: Training Pedagogische 
Oudercursussen. Stichting Aanzet uit Vlaardingen en de Van Veldhuizen Stichting uit 

Rotterdam nemen hier actief aan deel, samen met bestuursleden van Preventief op Maat.  
 juni 2021 heeft de eerste training plaatsgevonden aan 8 professionals van het CJG 
Kennemerland in Haarlem. In het kader van de pilot zullen voorjaar van 2022 nog drie 

trainingen aangeboden De training is al geaccrediteerd door twee beroepsverenigingen, t.w.: 

SKJ en de V&VN.  
Samen met de twee samenwerkingspartners werkt Preventief op Maat aan een plan om de 
training landelijk uit te kunnen rollen. 

- Eind 2021 is gestart met gesprekken met onder andere de Gemeente Rotterdam en de 
Erasmus Universiteit over het ontwikkelen van een monitoringsysteem voor de 
oudercursussen. Deze monitor moet een bijdrage gaan leveren aan het stimuleren van 

onderzoek naar het bereik en resultaat van preventieve oudercursussen. 

http://www.preventiefopmaat.nl/
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4.  Spel aan Huis 

- Spel aan Huis is sinds 2018 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als 
theoretisch goed onderbouwd. Na 5 jaar vindt ook voor deze interventie een herbeoordeling 
plaats, waarvoor voorbereidingen worden getroffen.  

- 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 
jaarlijkse rapportage. 

 

4.1 Overzicht huidige situatie van de locaties:  
- Gedurende het jaar werden de omstandigheden voor de uitvoering iets beter waardoor de 

werkzaamheden van Spel aan Huis (deels) hervat konden worden. Het lijkt erop dat de 

coronacrisis voor de lokale Spel aan Huis programma’s nog geen al te grote consequenties 
heeft gehad. 

- Eind 2021 werd de methodiek in 16 gemeenten aangeboden.  

- Eind 2021 werd de methodiek in 16 gemeenten aangeboden.  
- In 2021 hebben 692 gezinnen het programma afgerond; 56 gezinnen zijn voortijdig gestopt 

(bij het stoppen van veel gezinnen speelde corona een rol). 

- 189 stagiaires hebben zich ingezet voor SAH in 2021. 
 

4.2 Activiteiten vanuit het LCP:  
 

- Het LCP heeft 5 x het Nieuws van de Maand uitgebracht, met informatie over SAH en 

over ontwikkelingen op het gebied van spel en spelen, opvoedondersteuning en 
ontwikkelingsstimulering. 

- Ook is vanuit SAH eenmaal deelgenomen aan de werkgroep Jeugd van de Alliantie 

Gezondheidsvaardigheden (gericht op het aanbieden van opvoedinformatie aan gezinnen met 
geringe gezondheidsvaardigheden). 

- In april 2021 is door het LCP een onlinetraining Spel aan Huis georganiseerd voor (nieuwe) 

coördinatoren. Hieraan namen 8 personen deel, een drietal nieuwe coördinatoren Spel aan 
Huis, en een aantal belangstellende Humanitas medewerkers. 

- In december 2021 was de landelijke coördinatorendag Spel aan Huis, helaas digitaal. 14 van 

de 16 locaties waren hierbij vertegenwoordigd. 
 
4.3 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. 

http://www.preventiefopmaat.nl/
http://www.spelaanhuis.nl/
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In plaats daarvan is online en buiten gespeeld, gezinnen hebben speel- en knutselpakketten 

ontvangen, stagiaires hebben vlogs gemaakt voor gezinnen etc.  
- De notitie over SAH en corona is aangepast aan de geldende maatregelen en verspreid onder 

de coördinatoren. 

- Landelijk heeft de coördinator van het LCP eenmaal overleg gevoerd met andere 
opvoedondersteuningsprogramma’s die met vrijwilligers werken. Dit leverde inspiratie op die 
gedeeld is met de SAH-coördinatoren. 

 
5. Kinderen in Armoede Zien 
 

Kinderen in Armoede Zien is een programma dat is ontwikkeld door 2 ZZP’ers en een 
bestuurslid van POM. Dit programma is gedurende de ontwikkelperiode door POM als Stichting 
ondersteund. Resultaat van het programma is vastgelegd in een Toolkit voor professionals in 

het onderwijs en in wijknetwerken. Deze Toolkit biedt handvatten en achtergrondinformatie 
over de gevolgen van het opgroeien van kinderen in armoede en hoe daarmee om te gaan in 

de praktijk. De Toolkit is gratis te downloaden via de site van Preventief op Maat. Dit is in 
2021 nog 80 keer gedaan. Het programma en de deskundigheid van een van de ontwikkelaars 
is beschikbaar voor professionals en organisaties. Dit heeft in 2021 geleid tot een bijdrage aan 

een Webinar, het uitvoeren van een Webinar en het verzorgen van een 
voorlichtingsbijeenkomst. 
De Toolkit blijft ook in 2022 een plaats houden op de website van Preventief op Maat. 

 
 
6. Overige 

- In 2021 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.  
- Preventief op Maat voert gesprekken met een paar andere partijen over de intensivering van 

de samenwerking op het gebied van preventie en preventiebeleid opvoedondersteuning. Een 

studiedag over o.a. dit onderwerp is verzet naar 2022. 
 

7. Strategie en Voornemens voor 2022 

Preventief op Maat zal zich ook in 2022 inzetten om goed onderbouwde preventieve 
programma’s beschikbaar te houden voor lokale uitvoering  

Dat leidt tot een aantal strategische voornemens: 
 

- In 2021 heeft een interne werkgroep een discussiestuk aan het Bestuur voorgelegd. Hieruit is 

voortgekomen om met een deskundige begeleider verder te praten over de visie van POM in 
relatie tot ontwikkelingen op het hele beleidsterrein van preventieve opvoedondersteuning. 
Wat is nodig om ook op de langere termijn het belang van preventie voldoende zichtbaar te 

maken. Welke rol kan POM daarin spelen en hoe kunnen we de samenwerking met partners 
daarin een plek geven? 

- Om de huidige 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. 

http://www.preventiefopmaat.nl/


6 

 

 

 

Stichting Preventief op Maat       

Adres     Website/Email   

Westeinde 173, 2841 BS Moordrecht   www.preventiefopmaat.nl   

     info@preventiefopmaat.nl 

Kvknr 59195592 

 

- We blijven de SAH-locaties ondersteunen en streven naar uitbreiding van het programma op 

nieuwe locaties. Ook gaan we in overleg met uitvoerende organisaties over een 
toekomstbestendig Landelijk Coördinatiepunt Spel aan Huis. 

- 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. 

- Afronden traject Huishoudelijk Reglement. 
- In 2022 wordt onderzocht op welke manier het videokanaal van de website naast het 

filmmateriaal van Opvoeden&Zo nog meer op een goede manier kan worden gebruikt. 

- We stellen per jaar prioriteiten. 

Ontwikkeling van nieuwe werkzaamheden.  

Hoeveel nieuwe werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en welke dat zijn, 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 zullen vragen: 

1. Voortzetten en zo mogelijk afronden van het traject deskundigheidsbevordering/training voor 
beroepskrachten 

2. Meer communicatie en PR over de bestaande programma’s zodat het gebruik daarvan 

bevorderd wordt  
3. Borgen van de SAH-methodiek en deze waar mogelijk verder ontwikkelen en verspreiden 
4. Ontwikkelen van een monitor t.b.v. onderzoek naar de effectiviteit van preventieve 

programma’s 
5. Een toekomstvisie ontwikkelen met concrete aangrijpingspunten voor de komende jaren 
6. De samenwerking met partners bespreken en waar mogelijk concreet vormgeven. 

 

Het verkrijgen van middelen om ons werk te kunnen doen blijft ook in 2022 een belangrijk 
aandachtspunt. 

Maart 2022 
Bestuur Preventief op Maat 
 

  

http://www.preventiefopmaat.nl/
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Bijlage 

 
1. Bestuursleden per 31 december 2021 

 

 
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter 

Machteld Dutman 
Penningmeester 
Carolien Gelauff-Hanzon 

Secretaris 
Hanneke Ritmeester 
 

 
Leden 
Geraldien Blokland 
Neel de Bruyn 
Janny van Heerbeek 

Lucy Jacobs  
Hilde Marx 
Margriet Stolker 

 
 

2. Klachten- en privacyregeling 
Mr. S. Fonds 
Advocatenkantoor Fonds 
mr S.I. Fonds 

Keizersgracht 127 
1015 CJ Amsterdam 
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