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Onderwerp  

Gezinsloket  

 

Kennisnemen van 

De invulling en huidige stand van zaken van het Gezinsloket in de gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Hierbij informeren we u over de totstandkoming van het Gezinsloket. In verschillende andere 

gemeenten zijn de afgelopen jaren scheidingsloketten ingericht, waar inwoners hulp kunnen vinden 

rond het thema echtscheiding. In West Betuwe wordt breder ingezet op een Gezinsloket naar 

aanleiding van het debat in de gemeenteraad van 27 oktober 2020 over dit onderwerp.  

  

Het Gezinsloket is ingericht als startpunt voor (aanstaande) ouders in onze gemeente. Zij kunnen hier 

informatie vinden over opvoeden, lokale activiteiten en de mogelijkheden voor laagdrempelige 

ondersteuning wanneer dat (even) nodig is, zonder dat direct sprake hoeft te zijn van professionele 

hulp. Er zijn verschillende initiatieven voor laagdrempelige ondersteuning verbonden aan het 

Gezinsloket, zowel gericht op ouders (zoals opvoedinformatie en -training) als op kinderen (zoals het 

schoolmaatschappelijk werk en de ‘toekomstcoaches’ voor jongeren). Sommige initiatieven zijn 

gericht op het hele gezin, zoals ‘Steunouder’. Het Gezinsloket is ingebed in de lokale structuur en 

opgezet in nauwe samenwerking met de partners. Het biedt overzicht en vormt de verbinding tussen 

de vele initiatieven.  

 

Het Gezinsloket is een algemeen toegankelijke, voorliggende voorziening. Door te investeren in 

algemene voorzieningen kunnen inwoners laagdrempelig en snel terecht. Op die manier voorkomen 

we dat lichte problematiek escaleert en op termijn leidt tot een ernstiger situatie en een hulpvraag 

waarvoor de inzet van dure maatwerkvoorzieningen nodig wordt.  

 

Kernboodschap 

Het Gezinsloket in de gemeente West Betuwe is bedoeld als integraal startpunt voor gezinnen en bij 

het gezin betrokkenen. We streven naar lancering van gezinsloketwestbetuwe.nl in de week van 28 

februari  2022. De website bevat een rijke bron van opvoedinformatie en tips, gerangschikt per 

leeftijdsfase. Ook is er een overzicht te vinden van het lokale aanbod aan ondersteuning en aan 

interessante activiteiten met kinderen, automatisch gesynchroniseerd met informatie uit de sociale 
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kaart. Ouders krijgen hiermee waar gewenst handvatten om zelf zo positief mogelijk hun rol te 

vervullen. We evalueren eind 2022 in hoeverre dit doel behaald wordt.   

Het doel van het Gezinsloket is breder dan alleen het bieden van een online omgeving: het gaat ook 

om het daadwerkelijk realiseren van ondersteuning waar nodig. Hiervoor is afgelopen jaar een breed 

scala aan initiatieven ontplooid afgestemd met partners en Team sociaal, gericht op laagdrempelige 

ondersteuning bij relatief lichte hulpvragen. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Steunouder’, waarbij 

overbelaste ouders worden geholpen in de zorg voor hun kind(eren) door andere gezinnen uit de buurt. 

Welzijn West Betuwe heeft hiervoor sinds oktober jl. een coördinator aangesteld. Zij is aan de slag met 

het creëren van koppelingen tussen enerzijds gezinnen met een hulpvraag en anderzijds stabiele 

gezinnen die wel op vrijwillige basis een handje willen helpen. De steunouders vangen het kind thuis 

op, meestal voor een of twee dagdelen per week.  

 

Een overzicht van alle nieuwe initiatieven die onder de doelstellingen van het Gezinsloket vallen, vindt 

u in Bijlage 1.  

 

Voor optimale laagdrempelige hulp aan gezinnen is het daarnaast van belang om aandacht te 

besteden aan degenen die deze taak als professional uitvoeren. Er is hiervoor een werkgroep in het 

leven geroepen die heeft geadviseerd over wat zij nodig heeft vanuit de gemeente. Naar aanleiding van 

de adviezen werken we momenteel aan een online interactief platform waarin professionals 

interdisciplinair kunnen samenwerken, naast versterking van het bestaande Netwerk Jeugd en 

Jongeren.  

 

In programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zetten we maatregelen in om meer grip op de 

uitgaven in het sociaal domein te krijgen. Dit doen we door te bouwen aan sociale kracht en 

tegelijkertijd de juiste zorg op de juiste plek te verstrekken. Er zijn zeven knoppen van grip verwerkt in 

de uitvoeringsagenda bij de beleidsnota ‘Bouwen aan Sociale kracht’, die inmiddels is gestart. Het gaat 

om: meer preventie, verbeterde regievoering, vernieuwde inkooptrajecten, efficiëntere bedrijfsvoering, 

samenwerking met partners, versobering en tot slot meer algemene voorzieningen. In mei 2021 

hebben wij u hierover geïnformeerd. Het Gezinsloket is een van de algemene voorzieningen, die op 

basis van dit beleidsplan tot stand is gekomen.  

 

Consequenties 

Een positieve consequentie is dat gezinnen terecht kunnen bij de verschillende onderdelen van het 

Gezinsloket, wanneer er opvoedvragen spelen of wanneer zij een relatief lichte vorm van 

ondersteuning nodig hebben.  

 

Er zijn geen negatieve consequenties.   

 

Financiën 

Alle incidentele kosten voor lancering en het neerzetten van pilots in 2021 en 2022 kunnen worden 

gedekt uit de transitiemiddelen sociaal domein (algemene voorzieningen).  
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Communicatie 

De website wordt naar verwachting in de week van 28 februari 2022 gelanceerd in samenwerking met 

Welzijn West Betuwe. Daarnaast zal er aandacht worden gegeven aan het Gezinsloket zelf en aan de 

verschillende initiatieven via de gemeentelijke kanalen en sociale media.  

 

Vervolg 

N.v.t.  

 

Bijlage(n) 

1. Nieuwe vormen van gezinsondersteuning in 2021/2022. 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 
  



 

 

Bijlage 1: Nieuwe vormen van gezinsondersteuning in 2021/2022 

 



 

 

Toelichting 

In dit schema staan alle initiatieven die het Gezinsloket haar volledige vorm geven, met hun onderlinge 

samenhang. Het gaat hierin enkel om onderdelen die in 2021 zijn gelanceerd, dan wel in de grondverf 

staan om in de eerste helft van 2022 gelanceerd te worden. Uiteraard verwijst het Gezinsloket waar 

nodig ook door naar de bestaande vormen van ondersteuning, zoals de huisartsen en Team sociaal. 

 

In het schema is te zien is dat er drie doelgroepen zijn:  

• ouders en verzorgers (in geel); inclusief bij het gezin betrokkenen, zoals familieleden of buren 

• kinderen (in blauw) 

• professionals die met gezinnen werken (in roze), bijvoorbeeld als hulpverlener, leerkracht of 

sportcoach 

 

Voor zowel ouders als kinderen is er een breed scala aan nieuwe initiatieven (lijnen in het schema). 

Twee initiatieven, Steunouder en het Team Jonge Kind, zijn expliciet gericht op het hele gezin en zijn 

om die reden verbonden met zowel ouders als kinderen en groen gekleurd. De doorontwikkeling van 

de sociale kaart is bedoeld voor alle inwoners, waaronder de ouders, maar zeker ook van belang voor 

de in het gebied werkzame professionals. Deze staat zodoende tussen ouders en professionals in.  

 

De onderdelen:  

Ouders en verzorgers 

• Website - overzicht in aanbod: Er komt een agenda met activiteiten met kinderen in de buurt 

en een overzicht van de lokale mogelijkheden voor ondersteuning, waaronder zowel het 

nieuwe als het al langer bestaande aanbod. Alle informatie hierin synchroniseert automatisch 

met de doorontwikkelde sociale kaart.   

• Website - opvoedtips: Op gezinsloketwestbetuwe.nl staat veel informatie en tips voor ouders 

over opvoeden en opgroeien, gecategoriseerd per levensfase (kinderwens, zwanger, baby, 

peuter enzovoort). Deze informatie is afkomstig van Opvoedinformatie Nederland en 

afgestemd met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

• Training via SMW (schoolmaatschappelijk werk). Het schoolmaatschappelijk werk in de 

gemeente krijgt een flinke impuls, waarbij via het basisonderwijs ook een nieuwe cursus voor 

ouders met opvoedvragen wordt aangeboden.  

• Ouder- en kindcafé: Voor zover de coronamaatregelen dit toelaten, zijn er sinds afgelopen 

september tweewekelijkse ontmoetingsmomenten georganiseerd voor ouders met jonge 

kinderen (0-4 jaar). Dit gaat aan de hand van activiteiten zoals peuteryoga, muziekles op 

schoot en voorlezen. Een medewerker van ofwel Humanitas ofwel Welzijn West Betuwe is 

hierbij aanwezig, als laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Het Ouder- en kindcafé vindt 

plaats in de ochtend in Geldermalsen en Herwijnen.  

• Team ‘Jonge Kind’: De jeugdconsulenten vanuit het Team sociaal maken graag tijd vrij voor de 

proactieve en preventieve begeleiding van de jongste kinderen, wanneer er zorgen zijn over het 

opgroeien. We werken aan de realisatie hiervan in uren. 

• Steunouder: Welzijn West Betuwe heeft een coördinator aangesteld die sinds oktober zoekt 

naar koppelingen tussen overbelaste gezinnen enerzijds en gezinnen die vrijwillig willen 

helpen anderzijds. De eerste koppeling loopt sinds november. Het project Steunouder loopt 
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als pilot voor de duur van twee jaar, met tussentijdse evaluatie; als het blijkt te voldoen aan de 

financiële en maatschappelijke verwachtingen onderzoeken we de mogelijkheden voor 

structurele borging. 

 

Conflict tussen ouders 

• Aanpak Complexe Scheidingen: regionaal is er aandacht voor het thema complexe 

scheidingen en zijn er verschillende activiteiten gaande met als doel conflict tussen ouders 

niet onnodig ver te laten escaleren, vanwege de negatieve gevolgen daarvan voor alle 

betrokkenen inclusief kinderen. Lokaal is hier gevolg aan gegeven door onder meer de 

aanstelling van twee aandachtsfunctionarissen binnen Team sociaal. Zij begeleiden gezinnen 

waar sprake is van een scheiding naar een zo prettig mogelijke omgangsvorm. 

• Preventief aanbod: Momenteel wordt er gewerkt aan uitbreiding van het 

ondersteuningsaanbod aan ouders die in scheiding liggen of dit overwegen. Daarnaast zijn er 

via het schoolmaatschappelijk werk van het basisonderwijs KIES-groepen (Kinderen In Een 

Scheiding: gericht op lotgenotencontact en hulp bij omgang met de situatie), waar per 2022 

ook een oudergroep aan is toegevoegd.  

• Omgangshuis in de Pluk: in Multifunctioneel Centrum De Pluk in Geldermalsen is in oktober jl. 

een Omgangshuis geopend, waar ouders die in een hoogopgelopen scheiding liggen begeleid 

door vrijwilligers hun kinderen kunnen treffen. Dit is een regionale voorzieningen die wordt 

bekostigd vanuit de rijksmiddelen die centrumgemeente Nijmegen ontvangt voor Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling.  

 

Kinderen 

• Team ‘Jonge Kind’: zie boven 

• Steunouder: zie boven 

• Toekomstcoaches: Bij beide partijen die jongerenwerk in West Betuwe uitvoeren, Mozaïek en 

Connect2Jeugd, is geïnvesteerd in ‘toekomstcoaching’, een voorheen vanuit de regio 

geïnitieerd project dat in 2021 lokaal vervolg heeft gekregen. Toekomstcoaches bespreken 

met jongeren hoe zij hun toekomst liefst voor zich zien en welke stappen nodig zijn om dit te 

realiseren. Op deze manier motiveren zij jongeren op een positieve manier te bouwen aan hun 

toekomst.  

• POH Jeugd: In 2021 zijn meerdere praktijkondersteuners bij de huisarts (POH) begonnen in de 

gemeente, waarvan vier met jeugd als specialisatie. De praktijkondersteuners voeren 

gesprekken met kinderen en jongeren en bieden hen een luisterend oor of psychologische 

begeleiding bij relatief lichte problematiek.  

• Schoolmaatschappelijk werk voor VO (voortgezet onderwijs) en PO (primair onderwijs): Beide 

onderwijstypen hebben een financiële impuls gekregen om het schoolmaatschappelijk werk te 

versterken. In geval van het VO gaat het om versterking van de samenwerking tussen scholen 

en de bestaande lokale zorgstructuren, zoals de jeugdarts, Team sociaal en 

jeugdhulpverlening. Bij het PO gaat het daarnaast ook om het uitbreiden van het aantal en het 

type groepstrainingen en het hiermee vergroten van de zichtbaarheid van 

schoolmaatschappelijk werk op scholen. Zo kunnen meer kinderen bereikt worden met 

trainingen op gebied van bijvoorbeeld faalangst, weerbaarheid, omgaan met gescheiden 
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ouders of sociale vaardigheden.  

 

Professionals  

• Een werkgroep van professionals die actief zijn met gezinnen in West Betuwe, heeft 

geadviseerd in te zetten op een digitaal interactief en interdisciplinair platform, om de 

onderlinge samenwerking te bevorderen.  

 

 


