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Als wethouder Jeugd in Almere maak ik me hard 
voor een gezonde leefstijl van onze inwoners.  
Dit doen we bij voorkeur samen met de inwoners 
en professionals. Dit handboek beschrijft een aan-
pak om eenoudergezinnen beter te bereiken en te 
ondersteunen bij een gezonde leefstijl. 

FNO heeft de ontwikkeling van deze aanpak moge-
lijk gemaakt. Ons is hiermee de unieke gelegenheid 
geboden om extra aandacht te kunnen geven aan 
deze soms kwetsbare en moeilijk te bereiken groep. 
We hebben daardoor meer zicht op het bereiken, 
ondersteunen, ontmoeten en ontspannen van 
een-ouders. Dimensies van positieve gezondheid 
zijn immers meedoen en zingeving, naast een dak 
boven je hoofd, voldoende inkomen om te kunnen 
eten en aandacht voor je lichamelijk functioneren.
Met dit handboek willen we de geleerde lessen van 
Meet the Parents overdragen aan professionals in 

de wijk en teams voor Jeugd en Gezin. In deze tijd 
van zelfredzaamheid en eigen regie blijft het nodig 
om bepaalde groepen extra steun in de rug te ge-
ven en ze te blijven stimuleren om onderdeel te zijn 
van onze complexe samenleving. 

Onderlinge samenwerking van professionals en  
ouders is daarbij van groot belang. Dat lukt het beste 
door elkaar regelmatig te ontmoeten, te zien en te 
spreken. 

Ik bedank FNO voor de geboden mogelijkheid en 
de projectgroep voor alle inspanningen voor de  
een-ouders in Almere Poort.

Roelie Bosch 
wethouder 
Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid
Gemeente Almere

Voorwoord
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1.1 Wat is de interventie Meet the Parents?
Meet the Parents is een sociale interventie die zich 
richt op het ondersteunen van ouders die er in de 
opvoeding alleen voor staan, en op het versterken 
van hun netwerk. Onder het motto: ontspannen, 
ontmoeten en ondersteunen faciliteert Meet the 
Parents wekelijkse contacten en gezamenlijke so- 
ciale en sportieve activiteiten. Voor deze ouders blijkt 
dit een goede manier om meer grip op hun leven 
en gezondheid te krijgen. In de huidige vorm ligt de 
uitvoering bij een sociaal werker van een wijkteam, 
ondersteund door een welzijnsorganisatie.
De aanpak is mede door de ouders zelf ontwikkeld. 
De naam Meet the Parent is verzonnen door een 
ouder die aan het begin van het FNO-project veel 
voor de ontwikkeling van Meet the Parents heeft 
betekend. 

1.2 Waarom eenoudergezinnen?
De interventie is ontwikkeld omdat eenouderge-
zinnen zich vaker in een sociaal kwetsbare situatie 
bevinden dan meeroudergezinnen. Vooral wan-
neer het eenoudergezin net ontstaat, door een 
scheiding of door geboorte van een kindje, zijn 
eenoudergezinnen extra kwetsbaar en verdienen 
ze een steuntje in de rug. 

1.3 Context
Meet the Parents is ontstaan in Almere Poort, 
een nieuw stadsdeel van Almere (gebouwd vanaf 
2005) dat nog steeds groeit. In juli 2019 telde de 
wijk bijna 15.000 inwoners. Door de in verhouding 
grote beschikbaarheid van sociale huurwoningen 
kwamen hier relatief veel alleenstaande ouders 
wonen. Het percentage eenoudergezinnen is in 
Almere Poort 11%, enkele procenten hoger dan 
het stedelijk gemiddelde van 9% (O&S gemeente 
Almere, november 2019). 

1. Inleiding

1.4 Evaluatie
Dit handboek is het resultaat van drie jaar  
ervaring met Meet the Parents. Vanaf het begin 
is de ontwikkeling ervan begeleid door onder-
zoek vanuit onderzoeksinstituut IVO (Barendregt, 
Martinelli & Wits, 2019; Barendregt & Lucas, 
2018; Barendregt, Wits, & Van de Mheen, 2016). 
De tussentijdse resultaten van de procesevaluatie 
leidden telkens tot reflectie en verbetering.  
Uiteindelijk heeft de evaluatie er mede voor  
gezorgd dat de werkwijze goed is beschreven,  
geborgd en overdraagbaar gemaakt via deze 
handleiding.

1.5 Dankwoord 
Meet the Parents is mogelijk gemaakt dankzij  
financiële ondersteuning van FNO, dat met het 
programma Gezonde Toekomst Dichterbij de  
gezondheidsachterstand wil verkleinen van ge-
zinnen in sociaal kwetsbare omstandigheden. 
Zonder FNO, maar vooral ook zonder alle ouders 
en professionals die vanaf het begin betrokken 
zijn geweest bij de ontwikkeling van Meet the  
Parents, zou dit handboek er niet zijn. Dank  
daarvoor!

1.6 Leeswijzer
In dit handboek beschrijven we wat Meet the  
Parents is, wat nodig is om het project succesvol te 
maken en waarmee de keuzes van de interventie 
zijn onderbouwd. Het handboek is bedoeld voor alle 
professionals en vrijwilligers die in hun wijk, buurt 
of stad(sdeel) eenoudergezinnen willen onder- 
steunen. Hoofdstuk 1 richt zich op de aanleiding 
en noodzaak voor Meet the Parents. In hoofdstuk 
2 gaan we in op wat Meet the Parents is en voor 
wie het noodzakelijk is. In hoofdstuk 3 besteden 
we aandacht aan de uitvoering en wat nodig is om 
het te laten slagen. 
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Je kan je uiten. Je kan vragen, je kan praten. En je krijgt advies. 
Je krijgt informatie. Het is niet alleen maar gezellig er wordt 
echt veel gedaan. Er komt echt van alles aan de orde.
- Uitspraak van een deelnemer van Meet the Parents -



2.1 Waarom kiezen voor Meet the Parents?
Meet the Parents is uniek in de keuze voor de doel-
groep (eenoudergezinnen) en de combinatie van 
ontspannen, ontmoeten en ondersteunen die pre-
cies aansluit bij de behoefte van deze doelgroep. 
Eenoudergezinnen vinden bij Meet the Parents ont-
spanning die zij in hun eentje niet of zelden zouden 
krijgen. Ontspanning is belangrijk, omdat de ouders 
en kinderen in deze gezinnen vaak (langdurig) stress 
ervaren als gevolg van de situatie waarin zij zich 
bevinden. Een groot deel van de alleenstaande ou-
ders is gescheiden. Een scheiding is een stressvolle 
gebeurtenis die vaak jarenlang veel impact heeft. 
Het gaat soms gepaard met een verhuizing naar een 
nieuwe buurt of wijk. 

Ouders hebben niet alleen de zorg voor de kinderen, 
maar ook voor het onderhouden of opbouwen van 
nieuwe relaties, het combineren van werk en de zorg 
voor kinderen.
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2. Meet the Parents in vogelvlucht

 De verhouding met de uitwonende ouder  
 (mede-opvoeder) kan problematisch zijn. Vaak 

moeten ouders met een relatief klein budget 
rondkomen en soms zijn er schulden. Door  

ontspanning, ontmoeting en ondersteuning 
ontstaat er ruimte om aan de gezondheid te 
werken.

2.2 Wat maakt de interventie zo goed 
bruikbaar?

Bij Meet the Parents ontmoeten ouders an-
dere ouders die in een vergelijkbare situatie 

verkeren. Maar ook meeroudergezinnen doen 
mee, waardoor alleenstaande ouders hun infor-
mele netwerk nog beter kunnen versterken. De 
ontmoetingen worden gefaciliteerd door sociale 
professionals, die ook een ondersteunende func-
tie hebben. Deze combinatie blijkt helpend voor 

het in je eentje runnen van het gezin en het hande- 
len van de vaak ingewikkelde relatie met ex en/of 
(ex)familie/betrokkenen. Ouders hebben behoefte 
om zorgen en belemmeringen die zij ervaren op in-
formele wijze met anderen te delen. Als hiervoor 
geen partner of familie beschikbaar is, vormt de 
ontmoeting met gelijkgestemden en ervaringsdes-
kundigen, en een professional met wie je informeel 
kunt spreken een belangrijke uitlaatklep. 

De ervaring met Meet the Parents leert dat samen-
komen niet alleen oplucht, maar dat er ook kennis 
en ervaring wordt uitgewisseld die helpend is in 
het leven van alledag. Ouders steunen elkaar. Al-
leenstaande ouders hebben vaak behoefte om hun 
ervaringen met andere alleenstaanden te delen 
(lotgenotencontact) en zullen met andere alleen-
staande ouders daarom sneller een sociaal netwerk 
ontwikkelen (Ypeij 2009; Terhell e.a. 2004; Kúti e.a. 
2004). 

Door deel te nemen aan Meet 
the Parents worden ervaringen 
en tips onderling uitgewisseld 
en worden praktische adviezen 
gegeven.



De aanwezige professionals geven waar nodig 
advies en helpen met doorverwijzingen naar 
hulp als dat nodig is. Tips en adviezen zijn vaak 
gerelateerd aan gezondheid, financiën (goed- 
kope boodschappen), opvoeding, wegwijs worden 
in de wijk en wijkvoorzieningen (waar ze gebruik 
van gaan maken).

De kracht van de interventie is vooral het laag-
drempelige, informele karakter. De sfeer is ont-
spannen en niet bureaucratisch. Je hoeft niets en 
je mag je onzekere kant laten zien. De grootste 
kans op succes bij moeilijker bereikbare groepen is 
als moeders binnen een veilige omgeving bij elkaar 
worden gebracht met een aanbod dat een opstap 
kan zijn naar een vervolgactiviteit of gerichter aan-
bod aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld een cursus 
of workshop (Distelbrink, 2012).

Het benaderen van de eenouder als unieke doel-
groep spreekt hen aan, waardoor je de kans dat je ze 
bereikt vergroot. Zonder deze specifieke aandacht 
blijkt het lastig om deze doelgroep te bereiken. De 
specifieke aandacht zorgt ervoor dat de doelgroep 
op de juiste manier wordt aangesproken, wat de in-
terventie goed bruikbaar maakt. 

2.3 Op welke problemen speelt  
Meet the Parents in?
De interventie is zoals gezegd ontwikkeld omdat 
eenoudergezinnen zich vaker in een sociaal kwets-
bare situatie bevinden dan meeroudergezinnen. 
Het verwerken van een scheiding, de ‘overlevings-
modus’, het alleen voor allerlei lastige opvoedvragen 
staan, en de (veel voorkomende) financiële stress 
hebben een negatieve invloed op het probleem- 
oplossend vermogen. Het maakt dat alleenstaande 
ouders vaker moeite hebben met het maken van 
keuzes. Alleenstaande ouders lopen bovendien  
tegen beperkingen aan in hun sociale activitei-
ten, doordat ze altijd in hun eentje de zorg 
voor hun kind(eren) hebben. 

Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld niet 
makkelijk naar ouderavonden op school 
als ze geen ondersteunend netwerk 
hebben en geen oppas kunnen betalen. 
Of, als ze nog kleine kinderen hebben, 
kunnen ze niet makkelijk naar bijeenkom-
sten of sport wanneer daar geen (betaalbare) 
opvang voor kinderen is. 

Door de vaak zware combinatie van taken (opvoe-
den, huishouden, werk) en de belemmeringen 
voor sociale activiteiten ligt eenzaamheid op de 
loer. Er is weinig tijd over om sociale contacten 
te leggen en te onderhouden, om zo een onder-
steunend netwerk op te bouwen. Gevoelens van 
eenzaamheid treden op als het persoonlijk net-
werk niet overeenkomt met de sociale behoeften 
en wensen van mensen. Emotionele en sociale te-
korten kunnen mensen als stressvol ervaren, wat 
een negatieve invloed heeft op de gezondheid 
(Machielse, 2016).

Alleenstaande ouders hebben twee keer zoveel 
taken als ouders die samen de opvoeding en 
het inkomen verzorgen. Daardoor laten ze hun 
kinderen vaak wat vrijer en hebben wat lossere 
regels voor tv kijken, bedtijden of huiswerk maken. 
De kinderen bepalen meer hun eigen dagindeling, 
want de alleenstaande ouder is niet altijd thuis en 
er is geen tweede ouder die de kinderen opvangt 
(NJI, 2014). 

Dankzij financiële ondersteuning van FNO was er 
ruimte om extra aandacht te besteden aan deze 
gezinnen. Een rondgang langs sociale professionals 
in Almere Poort maakte duidelijk dat zij eenouder-
gezinnen opvallend kwetsbaar vonden. Vanuit die 
constatering is een passend aanbod voor en samen 
met deze doelgroep ontwikkeld. 
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Na een experimentele periode waarin gezond-
heid op de voorgrond stond, ontwikkelde de aan-
pak zich tot focus op ontspanning, ontmoeting en 
ondersteuning. Deze elementen bleken belang-
rijk om eenoudergezinnen echt te bereiken. Het 
bleek effectiever om eenoudergezinnen aan het 
project te binden met leuke dingen en gezond-
heid integraal ‘mee te nemen’, zonder dat het de 
overhand krijgt. Wanneer mensen stress ervaren 
door hun omstandigheden is het belangrijk daarin 
verlichting te brengen en om niet te hameren op 
gezonde keuzes. Pas wanneer mensen uit de ‘sur-
vival mode’ komen, ontstaat er ruimte voor gezon-
de(re) keuzes. Uit onderzoek is bovendien bekend 
dat ouders met een goed sociaal netwerk meer 
ontspannen in de opvoeding staan, meer zelfver-
trouwen hebben en positievere relaties met hun 
kinderen aangaan (Bartelink & Verheijden, 2015). 
Ook blijkt dat ouders meer behoefte hebben aan 
informele steun bij de opvoeding (De Winter, 
2008). In wijken waar meer sociale samenhang 
is, blijken risicovolle opvoedingssituaties - zoals 
kindermishandeling - af te nemen. Almere Poort 
(zeker in de startfase) is te kenmerken als een 
(nieuw) stadsdeel met een geringe sociale sa-
menhang. Netwerkontwikkeling is de vierde trede 
van de ‘contactladder’ (Boonstra & Van der Graaf, 
2006), ontmoeting de eerste.

2.4 Doel van Meet the Parents
Hoofddoel: verbeteren van de leefstijl en ervaren 
gezondheid bij eenoudergezinnen. Een gezonde(re) 
levensstijl is een rode draad door alle activiteiten 
van Meet the Parents. 

Of het nu gaat om gezond eten, bewegen, afvallen 
of hoe om te gaan met stress (veel ballen die ze in 
de lucht houden), als alleenstaande ouder sta je 
niet altijd stil bij dagelijkse keuzes en de invloed 
ervan op gezondheid voor jezelf en de kinderen. 
Door ontspanning, ontmoeting en ondersteuning 
ontstaat er ruimte om hier meer aandacht aan te 
besteden.

Subdoelen voor de een-ouders:
• Bieden van ontspanning, ontmoeting en 

ondersteuning. 
• Versterken van het sociale netwerk. 
• Bieden van functionele informatie over 

allerlei zaken waar een-ouders tegenaan 
lopen. 

• Ruimte in het leven van een-ouders om 
(samen) op een positieve manier bezig  
te zijn met een gezonde levensstijl. 

• Positieve aandacht voor de  
(leefstijl van de) kinderen. 

 2.5 Doelgroep
De primaire doelgroep van Meet the Parents bestaat 
uit eenoudergezinnen met minderjarige kinderen. 
In de praktijk van Meet the Parents blijkt dat zij 
zich vaak in sociaal kwetsbare situaties bevinden 
en geen of een klein sociaal netwerk waarop zij 
een beroep kunnen doen. Lang niet altijd hebben 
de deelnemers (vast) werk, vaak is er sprake van 
diverse hulpverleningscontacten en vaak ook is 
er sprake van een nog recente scheiding en/of 
moeizame relatie met de ex-partner. In de praktijk 
nemen vooral vrouwen deel aan de interventie.

72. Meet the Parents in vogelvlucht
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Eenoudergezinnen hebben over het algemeen een 
lager huishoudinkomen dan meeroudergezinnen. 
Landelijke cijfers laten zien dat 28% van de eenou-
dergezinnen een besteedbaar inkomen heeft tot  
€ 20.000 (CBS, 2015). 
Bij een hoog inkomen kan een parttime baan over-
dag voldoende zijn. Bij een laag inkomen is de com-
binatie van arbeid en zorg veel moeilijker, doordat 
men meer uren moet werken. 
Laagbetaald werk (zorg, horeca, schoonmaak)  
gebeurt bovendien meestal op tijden waarop for-
mele kinderopvang niet wordt aangeboden, nog 
los van de betaalbaarheid daarvan (factsheet 
Eenoudergezinnen, NJi, 2014). Jonge kinderen uit  
eenoudergezinnen, gezinnen van niet-westerse 
herkomst en gezinnen met een laag inkomen heb-
ben de meeste kans op nadelige gevolgen van  
armoede op hun welbevinden (Stevens, Pommer, 
Kempe, & Zeijl, 2009).

Hoewel Meet the Parents zich primair richt op een-
oudergezinnen, staan onderdelen ervan open voor 
meeroudergezinnen. De aanname hierbij is dat een 
gemengd netwerk een grotere kans biedt op het 
ontstaan van ondersteunende relaties. 

Ook werkende vrouwen (alleenstaande ouders) ma-
ken deel uit van het Meet the Parents netwerk. Zij 
nemen bij Meet the Parents in Almere Poort niet 
of nauwelijks deel aan de koffie-uurtjes, die in de 
huidige vorm overdag worden georganiseerd. Zij 
nemen wel deel aan activiteiten en uitjes die buiten 
werktijd worden georganiseerd. Ook deze ouders 
ervaren stress of druk om het huishouden te run-
nen, juist omdat ze werk en zorg voor de kinderen 
moeten combineren. 
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2.6 Wie voert Meet the Parents uit?
Meet the Parents past goed in de activiteiten van 
een wijkteam en past goed bij de competenties 
van een opbouwwerker. Meet the Parents kan 
bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een sociaal 
werker van een welzijnsorganisatie die onderdeel 
uitmaakt van het wijkteam. Extra professionele 
ondersteuning kan komen van bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werkende vanuit de betreffende 
welzijnsorganisatie.

Het wijkteam is de ‘hofleverancier’ van Meet the 
Parents, zij verwijzen veel ouders door: wanneer 
wijkteammedewerkers op huisbezoek gaan, of ze 
ontvangen een alleenstaande ouder op kantoor, 
dan nodigen zij die persoon uit voor het koffie-uurtje 
of wijzen ze op de andere activiteiten van Meet the 
Parents. 

In de Jeugdwet is vastgelegd dat de verantwoorde-
lijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, 
hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen, de uitvoe-
ring van de kinderbeschermingsmaatregelen en de 
jeugdreclassering bij de gemeente ligt. Het gaat te-
vens om te komen tot betere samenwerking van 
hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteu-
ning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psy-
chische problemen en stoornissen, hulp op maat 
en meer ruimte voor professionals en tot het  
demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van 
de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig op-
groeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en 
de jeugdige zelf ligt.

Meet the Parents geeft hulpverleners van het wijk-
team gelegenheid om eenoudergezinnen meer te 
bieden dan de strikte hulpvraag vereist. De ont-
spanning en ontmoeting die Meet the Parents 
biedt, past bij situaties waarin eenoudergezinnen 
die bij het wijkteam aankloppen zich bevinden. 
Het past in een visie waarin iemand ‘meer is dan 
de optelsom van zijn of haar problemen’. Maar 
Meet the Parents is bovenal ook gericht op pre-
ventie, het samen met mensen in dezelfde situatie 
oplossingen bedenken voor de uitdagingen die je 
als alleenstaande ouder tegenkomt. 



93. De aanpak

3.1 Inventarisatie van de behoefte
Wanneer (het opzetten van) een interventie 
voor eenoudergezinnen wordt overwogen, is er 
hoogstwaarschijnlijk een idee of vermoeden dat 
er behoefte is aan een aanbod voor deze doel-
groep. Het is belangrijk om zeer zorgvuldig te on-
derzoeken of dat vermoeden klopt en hoe groot 
de doelgroep is. De manier waarop dit het beste 
kan worden gedaan is beschreven in de metho-
de WijkscanPlus van onderzoeksinstituut IVO  
(Hammink, Barendregt, Wits & Van de Mheen, 
2015). Hierbij wordt de situatie in de wijk beschre-
ven op basis van cijfers uit (gemeentelijke) regis-
traties (bijvoorbeeld waar staat je gemeente en 
epidemiologisch onderzoek én het verhaal ach-
ter deze cijfers. Nadat kerncijfers over de wijk in 
beeld zijn gebracht, worden diverse professionals 
en vrijwilligers in de wijk (docenten, welzijnswerk, 
jeugdgezondheidszorg, religieuze en culturele in-
stellingen, vrijwilligersorganisaties) en bewoners 
geraadpleegd over hun visie op de problematiek. 
Dit kan worden vormgegeven als actieonderzoek, 
waarbij ook (sociale of zorg-)professionals, vrijwil-
ligers of bewoners in een team aan de slag gaan 
om de problematiek in de wijk te verkennen. Dit 
gebeurt via gesprekken met sleutelinformanten 
in de wijk. Het grote voordeel van deze werkwijze 
is dat hiermee tegelijk een lokaal netwerk wordt 
opgebouwd. Bovendien hebben degenen die het 
onderzoek uitvoeren meer gevoel gekregen voor 
drijfveren van bewoners en andere wijkpartners. 
In het lokale netwerk:

• Zijn formele en informele netwerken met 
elkaar in contact gebracht;

• Hebben de deelnemers al van gedachten 
gewisseld over de psychosociale of 
gezondheidsproblematiek in de wijk;

• Is draagvlak aanwezig voor een 
vastgestelde aanpak van de problemen.

3. De aanpak

3.2 Modulaire opbouw
Meet the Parents is een modulair opgebouwde 
interventie. Dit houdt in dat de hieronder be-
schreven activiteiten niet per se allemaal hoeven 
te worden uitgevoerd (of in dezelfde vorm) om de 
kern van de interventie overeind te houden. De 
kern is ontspannen, ontmoeten en ondersteunen. 
De exacte vorm en frequentie van de activiteiten 
hangt af van de behoefte van eenoudergezinnen 
in een gegeven context. 

3.3 Activiteiten
De kern van Meet the Parents wordt gevormd 
door het wekelijkse koffie-uurtje. Een moment en 
een plaats om andere ouders te ontmoeten, om 
zorgen te delen en op een informele manier vra-
gen aan het wijkteam te stellen. Aandachtspunt 
van de interventie is ook om het professionele 
en culturele netwerk in een wijk (denk aan scho-
len, jeugdgezondheidszorg en opvoedhulp, sport,  
cultuur- of religieuze instellingen, de wijkagent) 
te betrekken, zodat zij in hun activiteiten (meer) 
rekening gaan gehouden met deze doelgroep. 
Ook kunnen zij ouders doorverwijzen naar Meet 

Het resultaat is een concreet  
actieplan waar de betrokkenen 
in een wijk mee aan de slag  
kunnen.



the Parents (intermediaire rol).
Sommige activiteiten zijn alleen bedoeld voor een-
oudergezinnen, andere staan ook open voor meer-
oudergezinnen. Hieronder worden de verschillende 
activiteiten in detail beschreven.

Koffie-uurtje
Het wekelijkse koffie-uurtje is een kernactiviteit 
van Meet the Parents, omdat het op een vaste tijd 
en vaste locatie plaatsvindt én omdat hier, in sa-
menspraak met de deelnemers, activiteiten wor-
den bedacht en georganiseerd. Het koffie-uurtje is 
relatief ‘kostbaar’ omdat hier veel personele inzet 
mee is gemoeid. 

Om het koffie-uurtje succesvol te organiseren is 
het volgende nodig:
• Een min of meer centrale, goed bereikbare en 

vertrouwde locatie. Een vertrouwde en goed 
bereikbare locatie is voor kwetsbare eenouder-
gezinnen belangrijk omdat ze voor vervoer vaak 
afhankelijk zijn van het OV. Liever nog zouden 
zij, gezien de kosten, lopend of fietsend het kof-
fie-uurtje willen kunnen bereiken. Uitgaande 
van jonge, schoolgaande kinderen is een locatie 
in (de buurt van) een basisschool een pré maar 
ook een buurthuis, een wijkgebouw, of een wel-
zijnslocatie is geschikt.

• Een geschikt tijdstip. Het tijdstip van het koffie- 
uurtje bepaalt mede wie de deelnemers zullen 
zijn. Wanneer bijvoorbeeld (ook) op woensdag 
of vrijdag een koffie-uurtje wordt georganiseerd 
kunnen veel werkende ouders ook deelnemen 
(woensdag en vrijdag zijn typische dagen dat 
deeltijdwerkers een dag(deel) vrij hebben).

• Professionele inzet (zie ook: Competenties  
uitvoerders op p. 12)

 - Voorbereiding 1 uur, uitvoering 1 uur, afronding 

1 uur. De praktische voorbereiding bestaat uit 
het regelen van de ruimte, het aansturen van de 
(vrijwillige) gastvrouw of -man en zorgen voor 
de (gezonde) versnaperingen. De sociale voor-
bereiding bestaat uit het aanmoedigen van de 
deelnemers om te komen (WhatsAppgroep). 
Het blijkt dat deze aanmoediging voor veel ou-
ders nodig is. Door de deelnemerslijst (van de 
vorige keer) na te lopen, schat de uitvoerder in 
of er ouders zijn die nog een persoonlijke aan-
moediging nodig hebben (WhatsApp of bellen). 
Deze aanmoedigende activiteiten zijn noodza-
kelijk om een goede opkomst te bewerkstelli-
gen en het gevoel van verbondenheid en ‘ik 
ben welkom’ te stimuleren. 

 - Als de groep groot is (+10) is een tweede  
animator wenselijk.

• Een gastvrouw die de ruimte voorbereidt, zorgt 
dat er (ook) gezonde versnaperingen zijn en  
koffie en thee schenkt. Dankzij de gastvrouw kun-
nen de uitvoerders zich volledig richten op de in-
teractie met de deelnemers. Een vrijwilliger voert 
deze taak uit, bijvoorbeeld in het kader van een 
participatieproject. Het kan zijn dat de gastvrouw 
ook een alleenstaande ouder is. De praktijk laat 
zien dat het helpt wanneer de gastvrouw zich op 
haar taak concentreert en haar deelname aan de 
interactie goed doseert.

• Gezonde versnaperingen (snoeptomaatjes, wor-
teltje, komkommer). Deze zenden de boodschap 
uit dat gezond ook lekker kan zijn. Gezonde leef-
stijl is een onderwerp dat verweven is met Meet 
the Parents en ook al gaat het koffie-uurtje niet 
primair over gezonde leefstijl, de gezonde snacks 
zorgen ervoor dat het onderwerp niet wordt  
vergeten.
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De volgende soorten activiteiten zijn onder de vlag van Meet the Parents ontstaan: 
1. Wekelijks koffie-uurtje 1             exclusief eenoudergezinnen
2. Uitjes naar ‘attracties’             exclusief eenoudergezinnen
3. WhatsAppgroep               exclusief eenoudergezinnen
4. Wekelijks koffie-uurtje 2             open
5. Wekelijkse beweegactiviteit             open
6. Laagdrempelige toegang tot een lifestyleprogramma         open
7. Activiteiten rondom feestdagen             open
8.   Workshops/ themabijeenkomsten            op maat



113. De aanpak

Uitjes 
Vanuit Meet the Parents worden uitjes georgani-
seerd, zoals Efteling (kick off), zwembad, speeltuin 
of Nemo.
Dit soort uitjes komen er bij eenoudergezinnen 
vaak niet van, omdat er onvoldoende geld is, geen 
vervoer en omdat men er alleen voor staat. Mede 
door dagelijkse stress ontbreekt de energie om 
het zelf te regelen. De uitjes bieden ontspanning, 
compenseren de dagelijkse stress en zorgen voor 
verbinding met ‘lotgenoten’. Er ontstaan tussen de 
verschillende eenoudergezinnen informele con-
tacten en vriendschappen (ouder en kind) met als 
effect wederzijdse steun, begrip en binding. 

Het uitje wordt samen met betrokken eenouderge-
zinnen georganiseerd en sluit daardoor aan bij de 
behoefte. Het samen organiseren geeft voorpret 
en zorgt voor verbinding. Als er geen aanvullende 
subsidie is voor uitjes, moet het uitje vanzelfspre-
kend passen bij de financiële mogelijkheden van de 
groep. 

Voor de professional betekent een uitstapje een 
ander en vaak intensiever contact. Dit komt door 
de ongedwongen sfeer waarin je samen bent en 
met elkaar praat. Dit geeft meer openheid en 
minder stress, wat weer een positief effect heeft 
op de vertrouwensrelatie en de mogelijkheid om 
dingen bespreekbaar te maken. De uitjes zijn een 
goede manier om nieuwe contacten te leggen, 
eenoudergezinnen te werven en te netwerken.  

Een uitstapje kost een halve tot een hele 
dag. Het kost meer geld en voorberei-
dingstijd dan bijvoorbeeld een koffie-
ochtend. Daarentegen is de frequentie 
lager. 

WhatsAppgroep
De WhatsAppgroep is een zeer belang-
rijk ondersteunend communicatiemiddel 
bij de interventie. Het is een essentieel 
onderdeel van de interventie. Het is laag-
drempelig en maakt het betrekken en het 
vasthouden van de een-ouders makkelijk. 
Op WhatsApp vindt uitruil van informatie plaats  
zowel tussen de professional en de doelgroep als 
de doelgroep onderling. Voor de professional is 
het een belangrijk hulpmiddel om de doelgroep 
adequaat en persoonlijk te benaderen en hen  

bijvoorbeeld via een reminder te attenderen op het 
eigen programma of op activiteiten en mogelijk- 
heden van anderen. Er is ook sprake van het aan-
bieden van goederen (veelal gratis) of het elkaar  
attenderen op buitenkansjes. De communicatie 
vergt wel extra aandacht van een professional, soms 
ook buiten werktijden. Het vraagt om sturing en 
bewaken van de dynamiek van de communicatie. 
Soms zijn persoonlijke interventies, en mediaton en 
moderating door een professional nodig.
Sommige onderwerpen aangedragen in de groep 
bespreek je 1 op 1. 

Teveel communicatie via WhatsApp kan deelnemers 
binnen de groep doen besluiten om af te haken en 
uit de groep te stappen. Dit is een risico. Om hen 
weer te betrekken is het nodig om weer persoonlijk 
contact te leggen. 



Wekelijkse beweegactiviteit en laagdrempelige 
toegang tot een lifestyleprogramma  
(Hello to healthy)
In de initiatieffase hebben we eenoudergezinnen 
geïnterviewd en gevraagd waar zij behoefte aan 
hadden. Een van de behoeftes die daarbij naar 
expliciet voren kwam was sporten en bewegen. 
Niet alleen voor hunzelf maar ook voor hun kin-
deren.

Sporten is een belangrijk onderdeel van het aanbod 
van Meet the Parent. Sporten is gezond, bestrijdt 
moeheid, maakt dat je beter in je vel zit. Regelmatig 
sporten bestrijdt stress, verbetert je conditie en maakt 
je weerbaarder en geeft energie. Samen sporten met 
je kind is leuk en maakt dat je een band opbouwt met 
je kind en je als eenouder rolmodel bent.

Te weinig geld en weinig vrije tijd zijn belangrijke 
factoren waarom eenoudergezinnen niet sporten. 
De ervaring leert dat het een eenouder soms aan 
energie en discipline ontbreekt om altijd/regelmatig 
aan een activiteit deel te nemen. Het is belangrijk 
dat je als professional hier rekening mee houdt. Het 
helpt als je hierover in contact blijft en de ouder 
steunt in het maken van keuzes. Niet deelnemen, 
mag niet als drempel worden ervaren waardoor een 
eenouder afhaakt. Het bieden van kinderopvang 
tijdens een activiteit kan helpen.
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Voorbeelden van activiteiten:
• Hello to healthy (programma gericht 

op het ontwikkelen van een gezonde 
leefstijl) 

• Bootcamp
• Kickboksen
• Zumba
• Sporten ouder en kind (activiteit is via 

netwerkpartner (buurtsportcoaches en 
combinatiefunctionarissen Sport) speciaal  
voor eenoudergezinnen ontwikkeld en 
gratis en aangeboden

• Empowerment training
• Cursus Zen en meditatie
• Workshop omgaan met stress

Via het contact met de alleenstaande ouders kwa-
men verschillende ondersteuningsbehoeften naar 
voren. Rondom verschillende van deze behoef-
ten zijn activiteiten ontwikkeld (training of een 
workshop) en waar nodig gratis aangeboden. Er 
is dus sprake van vraaggericht werken. Eenouder- 
gezinnen worden o.a. via persoonlijk contact of 
Whatsapp hierop geattendeerd en gemotiveerd 
om deel te nemen.

Talentontwikkeling een-ouder
Door een cursus voor bootcampinstructeur aan 
twee deelnemers aan te bieden, hebben deze 
een certificaat gehaald voor het geven van boot-
camptrainingen. Vervolgens verzorgde een van de 
een-ouders als tegenprestatie gratis bootcamp-
trainingen voor eenoudergezinnen. Door oog te 
hebben voor de passie en het talent van een- 
ouders en vervolgens de mogelijkheid te geven 
om dit talent te ontwikkelen bied je hen kansen 
om stappen te maken. De investering die je doet 
verdien je terug door hier een tegenprestatie aan 
te verbinden. Dat iemand deze stap heeft ge-
maakt kun je als rolmodel gebruiken om anderen 
te stimuleren. 

Activiteiten rondom feestdagen
Activiteiten rondom de feestdagen zijn een mooie 
aanleiding om de ouders te activeren om zelf 
iets te organiseren. Denk aan: Moederdag, Kerst-
mis en Sinterklaas. Er bestond vanuit de groep 
behoefte om samen iets rondom deze dagen te  
organiseren. 

Sporten is gezond, bestrijdt 
moeheid, maakt dat je beter  
in je vel zit.



133. De aanpak

Workshops/themabijeenkomsten
In aansluiting op de koffieochtenden worden er 
workshops en themabijeenkomsten georgani-
seerd. Het aanbod sluit aan bij vragen, behoeften, 
belevingen, ervaringen en oplossingen van een- 
ouders zelf. Het aanbod is meestal gericht op het 
versterken van de mogelijkheden en vaardigheden 
van een-ouders. Daarnaast zijn zij waar dit kan be-
trokken bij de organisatie en worden zij geactiveerd 
om zelf een situatie te verbeteren. Voorbeelden 
van Workshops en thema’s zijn: Kookworkshop 1x 
per maand (ouder en kind) en workshop gezonde 
voeding, omgaan met sociale media en financiën 
en de Ken je kracht training. [Een training waarin 
je leert over kwaliteiten, communicatie, timema-
nagement en manieren om te ontspannen. Je wis-
selt ervaringen uit met andere vrouwen en leert 
problemen aan te pakken. Je maakt een stappen-
plan om je doelen te verwezenlijken.]

Een activiteit kan afhankelijk van de keuze van het 
onderwerp aan een brede doelgroep worden aange-
boden. Vertrekpunt bij het bepalen van bovenstaan-
de activiteit is de behoefte van eenoudergezinnen. 
Daarnaast kan het zo zijn dat eenoudergezinnen 
o.a. via de bijeenkomsten als koffieochtenden en de 
WhatsAppgroep geattendeerd worden op een voor 
hen aantrekkelijk aanbod.

3.4 Competentie uitvoerders
De professionele ondersteuning vindt plaats van-
uit het wijkteam (sociaal werker/opbouwwerker) 
en vanuit het welzijnswerk (sociaal werker/op-
bouwwerker), of uit het netwerk daar omheen. 
Afhankelijk van de lokale situatie en beschikbaar-
heid van geschikt personeel kunnen dit buurt-
sportcoaches zijn, maar bijvoorbeeld ook leefstijl-
coaches of medewerkers jeugdgezondheidszorg. 
De ondersteuners moeten over de volgende com-
petenties beschikken:

• Organisatievermogen
• Een goede kennis hebben van het  

wijknetwerk (professionals, vrijwilligers, 
activiteiten)

• Luisteren (en eigen behoefte om gehoord 
te worden uitstellen)

• Vertrouwensband op kunnen bouwen met 
deelnemers

• Hulpvragen kunnen verbinden met  
formeel en informeel wijknetwerk

• Complimenten kunnen geven en kunnen  
aanmoedigen

• Op informele wijze moeilijke  
onderwerpen bespreken

 - Eigen ervaringen gedoseerd en  
  functioneel inzetten

• WhatsAppgroep kunnen modereren,  
ook buiten de Meet the Parents uren

 - Een WhatsAppgroep staat nooit (op) stil

Vrijwilligers kunnen een rol hebben in de uitvoe-
ring. Dit kan ook iemand zijn die zelf eenouder is 
en ervaring wil inzetten voor anderen. 



3.5 Randvoorwaarden
Om Meet the Parents te laten slagen moet aan 
verschillende randvoorwaarden worden voldaan. 
• Toegankelijkheid: activiteiten zijn laagdrempelig: 

er zijn geen financiële drempels en activiteiten 
zijn goed toegankelijk wat betreft fysieke ruimte, 
bereikbaarheid en tijdstip. Ruimtes zijn geschikt 
voor het organiseren van ontmoeting en ont-
spanningsactiviteiten en sport. Geschikt zegt ook 
iets over de sfeer en mogelijkheden. 

• Tijd: interventies en activiteiten vanuit het wel-
zijnswerk zijn vaak groepsgericht. De professional 
moet echter ook (voldoende) tijd en aandacht 
hebben voor het opbouwen van een functionele 
individuele vertrouwensrelatie. 

• Netwerk: het uitvoerend team moet beschikken 
over een ‘warm netwerk’ van ketenpartners ten 
behoeve van werving en verwijzing naar hulp. 

• Publiciteit: belangrijk is regelmatige bekend-
heid en publiciteit geven aan Meet the Parents. 
Quotes met ervaringen van deelnemers helpen 
om de een-ouders te werven. Ook is regelma-
tig een mondelinge toelichting nodig in wijk- en 
buurtteams over het doel, de doelgroep en de 
mogelijkheden van Meet the Parents. 

• Kwaliteit: de organisatie die Meet the Parents 
uitvoert bewaakt - volgens de reguliere methoden 
- de kwaliteit van de uitvoering.

3.6 Begroting
Voor het uitvoeren van Meet the Parents moet 
rekening worden gehouden met de volgende 
kostenposten: 

• Personeelskosten (10 - 12 uur per week)
• Kwaliteitsbewaking/coördinatie  

(circa 2 uur per week)
• Inzet derden: 750 uur
• Overhead
• Activiteitenkosten: 2.500 - 3.000 euro
• Organisatiekosten: 1.850 euro

Introductie en ontwikkeling (implementatie) 
van de interventie in beginfase: bekostigd 
uit ontwikkeling nieuw beleid, eventueel  
(aangevuld) door bijdrage fonds. Schatting 
3.000 – 5.000 euro.
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op 
de werkwijze van Meet the Parents in het 
boekjaar 2019. De bedragen zijn een indi-
catie.
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