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Jaarverslag Steun Op Maat 2015 

Inleiding 

Steun Op Maat is een project van en gehuisvest in De Lage Drempel VZW en wordt gedeeltelijk 

gesubsidieerd door het Sociaal Huis Mechelen.   

Steun Op Maat richt zich in de eerste plaats op individuele steunrelaties waarbij vrijwilligers 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen thuis ondersteunen.  We ondersteunen onze vrijwilligers door 

hen vormingen en individuele gesprekken aan te bieden. 

We zetten ook in op vrijetijdsparticipatie en doen dit door het actief promoten van het 

vrijetijdsaanbod en zelf uitstappen te organiseren.  In 2016 willen we daarnaast minstens één 

vrijetijdsmarkt opzetten ism andere Mechelse partners en wordt er bekeken of er een rap op stap-

loket wordt geïnstalleerd in De Lage Drempel.  

 

Steun Op Maat is een Mechels lokaal initiatief en vindt het belangrijk om met verschillende relevante 

partners regelmatig samen te werken.  We nemen initiatief om andere partners te betrekken bij 

acties met een gemeenschappelijk doel zoals bijvoorbeeld Café Voluntari, Circus op Maat, de 

vorming ‘Een goede kindertijd voor mijn kinderen’. Steun Op Maat is ook lid van de raad van bestuur 

van het Huis van het Kind. 

Voor 2016 vinden we het belangrijk om naast de individuele steunrelaties ook een groepswerking op 

te starten en zetten we in op participatie, in de brede zin van het woord. 

In wat volgt neem ik u mee voor meer gedetailleerde informatie over bovengenoemde zaken. 
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1. Individuele steunrelaties 

 Sinds 2011 richt Steun Op Maat zich op gezinnen die op eigen initiatief of via doorverwijzing 

 een hulpvraag stellen.  Steun Op Maat zoekt een vrijwilliger die hiermee aan de slag wil gaan 

 en begeleidt hen in het proces. 

 In 2015 zijn er 15 steunrelaties opgestart waarvan 4 hetzelfde jaar ook afgerond geweest zijn.  

 Uit de laatste jaren zijn er 6 langdurige steunrelaties die over de jaren heen lopen wat maakt 

 dat we aan een totaal komen van 17 steunrelaties.   De gezinnen bestaan uit vooral gezinnen 

 met een migratieachtergrond.  De vrijwilligersgroep bestaat voornamelijk uit jonge vrouwen. 

 

Inhoudelijk 

In een steunrelatie verenigen we gezinnen in een kwetsbare situatie en vrijwilligers in een niet 

kwetsbare situatie, maar verenigen is meer dan mensen samen brengen. Steun Op Maat tracht 

warme ontmoetingen te creëren in de stad en thuis. Ontmoetingen die een rustpunt kunnen zijn in 

de woelige zee die het leven soms is.  Ontmoetingen tussen mensen die zich niet hoeven te 

verantwoorden voor elkaar, maar waar men gewoon zichzelf kan zijn. Waar men niet een cliënt of 

zorgvrager is, maar mens. Een tas koffie, een goede babbel, samen met de kinderen bezig zijn, is voor 

Steun Op Maat essentieel als insteek om rond armoede te werken.  

 

In een steunrelatie zijn er regelmatig ontmoetingsmomenten die onderling afgesproken worden.  Dit 

gaat van een wekelijks vast moment tot af en toe eens een telefoontje of een kort bezoekje aan huis.   

De ontmoeting tussen gezinnen in armoede en vrijwilligers niet in armoede staat centraal.  

We zien het als een grote meerwaarde dat vrijwilligers en gezinnen elkaar op een rustige en 

gelijkwaardige manier kunnen leren kennen. 

Vanuit dit samenzijn leren beide partijen elkaar beter kennen en kan er vertrouwen opgebouwd 

worden.  Dit vertrouwen zorgt ervoor dat er drempels genomen kunnen worden, dat er samen 

stappen gezet kunnen worden. 

 

cijfergegevens steunrelaties 

We bereiken 23 gezinnen via de werking van Steun Op Maat waarvan 17 gezinnen individueel 

begeleid zijn geweest door een vrijwilliger.  Naast de individuele steunrelaties houden we vanuit de 

organisatie contact met de gezinnen via activiteiten, nieuwsbrieven, facebook en vrije 

inloopmomenten. 

 

De gezinnen van Steun Op Maat bestaan voor 66% uit gezinnen met een recent migratieverleden 

(Niet-Belgen).  34% zijn Belgische gezinnen, al dan niet met een migratieverleden.  In totaal bestaat 

de groep uit 12 verschillende nationaliteiten. 

 

Bij de niet-Belgen zijn er minder alleenstaande ouders (34%) dan bij de Belgen (90%).  Bij de 

alleenstaanden bereiken we niet enkel moeders, maar zijn er ook 2 alleenstaande vaders. 

 

De duur van een steunrelatie bedraagt in 2015 gemiddeld 7.8 maanden. 

 

Noden  

De noden die door Steun Op Maat gedetecteerd worden bestaan vooral uit het niet verbonden 

voelen met de maatschappij.  Het niet kunnen lezen van de maatschappij, wat er verwacht wordt, 

wat je als ouder mag verwachten, brengt een grote onzekerheid met zich mee. Elke ouder wil het 
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beste voor zijn kind, maar de ouders van Steun Op Maat voelen zich vaak ‘geen goede ouder’.  

Onterecht, want al deze ouders vervullen hun rol naar best vermogen en toch zijn ze terecht 

gefrustreerd omdat ze hun kinderen zien zitten blijven, ze vaak niet mee kunnen, niet worden 

uitgenodigd op verjaardagsfeestjes,… 

 

Steun Op Maat wil inzetten op de kracht van de ouders.  We vinden het belangrijk om de ouders 

terug controle over hun leven te geven, terug plezier in het leven te laten vinden en zich verbonden 

te voelen met anderen.  Hier kunnen vrijwilligers een belangrijke rol in spelen. 

 

Vrijwilligers 

In 2015 bestond de ploeg vrijwilligers uit 17 personen, voornamelijk vrouwen.  Elke vrijwilliger brengt 

zijn/haar persoonlijkheid in de steunrelatie, wat maakt dat elke steunrelatie uniek is.  Sommigen zijn 

extravert, anderen introverter, sommigen gaan er wekelijks langs op een vast moment, anderen 

laten het van de agenda afhangen, inhoudelijk hangt het van beide partijen af wat ze precies doen,… 

 

Steun Op Maat biedt het kader van de steunrelaties waarbinnen de vrijwilligers in grote mate en 

vanuit vertrouwen zelf de invulling bepalen.  Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom brengen we de 

vrijwilligers regelmatig samen voor overleg. Dat brengt vaak nieuwe inzichten met zich mee. 

 

Steunrelaties die bij Steun Op Maat aflopen, blijven vaak informeel verder bestaan.  Vaak is er 

 na afloop een intenser contact waarbij er een vriendschap is ontstaan waarbij ook de gezinnen 

contact durven zoeken, terwijl dit tijdens de duur van een ‘formele’ steunrelatie vaak niet zo is. 

Een vrijwilligster op het einde van de formele steunrelatie: "Ik voel me niet echt een vrijwilliger meer. 

Mijn steun op maat-gezin ontmoeten is echt ‘fun'. Het vraagt niet veel, het komt vanzelf en tot 

hiertoe loopt het heel vlot. Ik ben echt blij ze te hebben leren kennen."   

 

Ondersteuning vrijwilligers 

We ondersteunen de vrijwilligers door vormingen, individuele gesprekken en intervisies aan te 

bieden.  We volgden 7 vormingen en planden 4 intervisies.  

Vormingen:  

datum Thema Organisatie Waar? 

23/1/2015 participatie van 
mensen in armoede 
met een migratie-
achtergrond 

Netwerk tegen 
armoede 

Vlaams 
parlement 
Brussel 

9/2/2015 kinderarmoedebeleid 
en- bestrijding vanuit 
en door lokale besturen 

VVSG Lamot Mechelen 

18/5/2015 Opvoeden in een 
biculturele wereld 

Vormingplus De Lindepoort 
Mechelen 

5/6/2015 Lokale netwerken 
vrijetijdsparticipatie  

Demos Oostende 

19/6/2015 Colloquium nav 
wereldvluchtelingendag 

Steunpunt Asiel 
en Migratie 

T arsenaal 
Mechelen 

4/10/2015 dualisering in de 
Samenleving - prof. Bea 
Cantillon 
 

De Lage Drempel De Lage Drempel 
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Naar een e-
inclusiebeleid op maat 
van mensen in 
armoede - Dr.Ilse 
Mariën 
 

14/12/2015 Vorming ‘coach the 
coach’ 

Goesthing Vrijbroekpark 
Mechelen 

 

Intervisies:  

8/1/2015 Externe intervisie  Steunpunt Asiel 
en Migratie en 
Solentra 

Steunpunt Asiel en 
Migratie 
Mechelen 

13/2/2015 Externe intervisie  Steunpunt Asiel 
en Migratie en 
Solentra 

Steunpunt Asiel en 
Migratie 
Mechelen 

26/2/2015 Interne intervisie Steun Op Maat De Lage Drempel 

23/4/2015 Interne intervisie Steun Op Maat De Lage Drempel 

 

2016 

Ook in 2016 blijven we op individuele steunrelaties inzetten waarbij vrijwilligers bij gezinnen aan huis 

gaan.  We willen de steunrelaties meer ondersteunen en betrekken door een groepswerking te 

organiseren en meer in te zetten op participatie. Meer hierover in het laatste deel ‘Steun Op Maat in 

2016’. 

 

 

2. Vrijetijdsparticipatie  

Sinds de opstart van Steun Op maat vinden we het belangrijk om het vrijetijdsaanbod bekend 

te maken bij de gezinnen en in de mate van het mogelijke een actieve rol hierin op te nemen.  

 

Bekendmaking en doorverwijzing 

We doen dit door de op maat geselecteerde vrijetijdsactiviteiten (van o.a. Mechelen Kinderstad, 

Grabbelpas, Sociaal Huis, Cultureel Centrum, De Maan, Steunpunt Vakantieparticipatie, sportclubs, 

J@M, buurtsport, workshops Sociaal Huis, De Lage Drempel…)  te promoten via onze maandelijkse 

nieuwsbrief en via onze facebookpagina.  

Onze nieuwsbrief sturen we ook naar collega’s binnen andere organisaties die met dezelfde 

doelgroep werken (GO-team, Idee team en team activering van het Sociaal Huis en de 

Opvoedingswinkel) 
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Op stap 

Enerzijds organiseerden we in 2015 8 activiteiten met gemiddeld 14 deelnemers.  Hieronder vindt u 

een overzicht. 

datum activiteit organisator Aantal deelnemers 
Steun Op Maat 

extra 

20 januari – 20 
mei 

8 circuslessen + 1 
toonmoment 
tijdens de 
opendeurdag van 
Huis van Kind (100 
toeschouwers) 

Steun Op Maat ism 
Circolito 

20 3 kinderen zijn 
doorgestroomd 
naar reguliere 
werking van 
Circolito  
 
Circolito heeft 
permanent zijn 
lidgeld met 
50% verlaagd 
voor alle 
kinderen uit 
deze doelgroep 

28 juli Daguitstap Bokrijk Steun Op Maat ism 
De Lage Drempel 

12  

20 september Voorbereidend 
moment op Uit 
zonder Uitlaat + 
testmoment café 
bébé 

Steun Op Maat ism 
team activering 
Sociaal Huis ism 
café bébé 

20  

Oktober - 
november 

Vorming ‘Een 
goede kindertijd 
voor mijn 
kinderen’ 
 

Steun Op Maat ism 
de 
Opvoedingswinkel 
en team activering 
Sociaal Huis 

12 2x4 momenten 
waarbij ouders 
uitgenodigd 
werden om 
over hun 
ouderrol na te 
denken en hoe 
ze zichzelf 
daarbij konden 
versterken 

3 november Gaan kijken naar 
de voorstelling van 
Uilskuiken en 
Takkeling tijdens 
het 
openingsfestival 
van de Maan 

Steun Op Maat 30  

18 november creanamiddag Steun Op Maat  6  

25 november creanamiddag Steun op Maat 6 Kleine groepjes 
zijn leuk. Ze 
genieten er van 
om samen met 
de kinderen 
activiteiten te 
doen  en elkaar 
beter te leren 
kennen. 
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december 4 danslessen 
gegeven door 1 
van de ouders van 
Steun Op Maat 

Steun Op Maat ism 
De Lage Drempel 

Gemiddeld 8 Een succes! 

 

Anderzijds leiden we ouders toe naar activiteiten/workshops van partners.   Hieronder vindt u een 

overzicht. 

datum activiteit organisator Aantal deelnemers 
Steun Op Maat 

extra 

september 3 lessen ‘ken jezelf’ De Lage Drempel 
ism CBE Open 
School 

2 Deze reeks gaf 
de impuls voor 
de danslessen 
die één van de 
moeders van 
Steun Op Maat 
nu geeft  

4 oktober verjaardagsfeest 
15 jaar De Lage 
Drempel 

De Lage Drempel 
ism Steun Op Maat 

15  

4 November Halloweenfeestje 
Mechelen 
Kinderstad 

Steun Op Maat 15  

11 november Sint Maartenfeest 
Mechelen 
Kinderstad 

Steun Op Maat 15  

22 december Technopolis Innocenti 20  

25 december Bezoek aan 
Speelgoedmuseum 

Steun op Maat 11  

 

Rachida’s danslessen 

1 van de ouders van Steun Op Maat nam het initiatief om samen met anderen te dansen.  Hieruit 

ontstond een wekelijkse ontmoeting waar 2 uur samen wordt gedanst.  De mama die het in het 

verleden zwaar te verduren had ontpopte zich tot een juf die het voor de dansgroep mogelijk maakte 

om de zorgen even te vergeten en nadien weer fitter en actiever naar huis te gaan.   Ze geeft aan dat 

ze er voor zichzelf energie kan uit halen en dat het ook voor de deelnemers een meerwaarde 

betekent in hun leven.   Bijlage 1 geeft u een idee hoe de deelnemers het ervaarden. 

 

2016 

In 2016 willen we verder inzetten op het aansluiten bij het vrijetijdsaanbod.  We willen dit doen door 

het vrijetijdsaanbod gedurende het jaar verder te promoten via nieuwsbrieven en facebook. 

Daarnaast willen we in samenwerking met andere partners minstens één vrijetijdscafé opzetten waar 

het aanbod op maat bekend gemaakt wordt.  

Concreet wordt dit voor de eerste keer in 2016 op 20 april georganiseerd ism de jeugddienst, de Uit-

dienst, het Inloopteam De Nieuwe Weg, Buurtsport, Weyneshof en het GO-en Ideeteam van het 

Sociaal Huis.   

Daarnaast wordt er bekeken of er een rap op stap-loket wordt geïnstalleerd in De Lage Drempel.  
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3. Samenwerking en Overleg  

 Steun Op Maat is een Mechels lokaal initiatief en vindt het belangrijk om met verschillende 

 relevante partners regelmatig samen te werken.  We namen initiatief om andere partners te 

 betrekken bij acties met een gemeenschappelijk doel zoals bijvoorbeeld Café Voluntari, 

 Circus op Maat en de vorming ‘Een goede kindertijd voor mijn kinderen’. Steun Op Maat is 

 ook lid van de bestuursvergadering van het Huis van het Kind.  

 

Café Voluntari 

Steun op Maat en Maatkracht namen het initiatief om samen met 3 andere Mechelse buddy-

organisaties (Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen, Samen Inburgeren, Buddyproject CGG) een 

boeiende avond te organiseren tijdens de week van de vrijwilliger.  Vrijwilligers werden in de 

bloemetjes gezet en nieuwe kandidaat-vrijwilligers konden zich informeren. Er was een opkomst van 

ongeveer 70 mensen. 

 

Phurbu Dorjee, een vader van Steun Op Maat stelde op deze avond zijn werken tentoon. Traditionele 

Tibetaanse Thang Ka en politiek geïnspireerde moderne kunst. 
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Circus Op Maat 

Steun op Maat nam het initiatief om samen met Circolito een circustraject te organiseren waarbij 

gezinnen en vrijwilligers uitgenodigd werden om samen in 8 sessies een toonmoment voor te 

bereiden.   

We kozen voor circus omdat deze discipline aansluit bij ons idee dat elk kind iets kan.  Circus biedt 

een ruime waaier aan mogelijkheden en de goede begeleiding van Circolito zorgde ervoor dat elk 

kind een succeservaring opdeed.   De kinderen schitterden tijdens het optreden voor een publiek van 

100 mensen. 

Voor dit project werd er financiële middelen buiten de Lage Drempel gevonden die dit project 

helemaal bekostigden. 

Drie kinderen stroomden door naar de reguliere werking van Circolito en Circolito verlaagde 

permanent hun lidgeld met 50% voor gezinnen met een UITpas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iemand uit het publiek schreef ons na afloop dit:  

"Wat een feest, wat een spetter van veelkleurige vreugde! hebben we gezien, daar op die gezellige 

theaterzolder in de Mechelse binnenstad. 

 Al die kinderoogjes die glansden van pret en fierheid toen ze hun circusact brachten voor familie en 

vrienden, wel meer dan 100. 

 Zalig! 
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 Iets wat spontaan in me opkwam toen ik naar huis reed :  

 zaai vreugde,  

 pluk geluk, 

 oogst vrede!" 

 

Vorming ‘Een goede kindertijd voor mijn kinderen’ 

Net als in 2014 sloegen Steun Op Maat, Het Sociaal Huis en de Opvoedingswinkel de handen ook in 

2015 opnieuw in elkaar om de  vorming ‘Een goede kindertijd voor mijn kinderen’ uit te werken. 

We bereidden 2 keer 4 sessies voor waarbij we in kleine groepjes aan de slag gingen om met ouders 

te praten over de kindertijd van hun kinderen.  Het opzet was om deze ouders te versterken in hun 

ouderrol. 

 

Raad van Bestuur Huis van het Kind 

Steun Op Maat is lid van de raad van bestuur van de feitelijke vereniging ‘Huis van het Kind’.  Samen 

met het Sociaal Huis Mechelen, de Opvoedingswinkel, Kind en Gezin, Kind en Preventie  en het 

Inloopteam De Nieuwe Weg zetten we samen de krijtlijnen uit van het Huis van het Kind Mechelen.  

 

2016 

Ook in 2016 willen we verder inzetten op de lopende samenwerkingsverbanden en nieuwe 

samenwerkingsverbanden aangaan.  Daarbij denken we aan het gezamenlijk opzetten van een 

vrijetijdsmarkt.  Samenwerkingsinitiatieven ontstaan vaak spontaan, daar waar een gezamenlijke 

vraag en mogelijkheden voorhanden zijn.  In het jaarverslag van 2016 zal u er meer over vinden.   
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4. Steun Op Maat in 2016 

Naast de individuele ondersteuning willen we in 2016 ook inzetten op de 

groepsverbondenheid.  De ervaring leert dat de gezinnen van Steun Op Maat een klein 

informeel sociaal netwerk kennen en dat er een grote nood is aan erkenning en herkenning 

door anderen.    

 

Vrijwilligers nemen dit stuk individueel op, maar de ervaring leert ons dat dit moeilijk open te 

trekken is naar een ruimer netwerk.  We willen hier vanuit Steun Op Maat op inspelen door, naast de 

individuele steunrelaties, ook een groepswerking uit te bouwen. 

We willen inzetten op actieve participatie, in de ruime zin van het woord. We denken daarbij aan 

vrijetijdsparticipatie, maar ook aan het leven weer in handen nemen, er controle over krijgen, actief 

nadenken over de eigen situatie en hoe deze verbeterd kan worden,… We zetten in op 

verbondenheid en krachtgericht werken.  We doen dit door de ouders ( en eventueel vrijwilligers ) uit 

te nodigen en samen te kijken welke mogelijkheden/antwoorden er zijn en of deze van toepassing 

zijn op de vragen/noden in hun leven. 

Je kan pas ten volle ouder zijn als je veerkracht op punt staat.  We willen ervoor zorgen dat ouders 

door verbondenheid met elkaar weer zin hebben in het leven. Weten dat er iemand is waar je op kan 

terugvallen, samen afspreken, samen plannen maken, geeft je zuurstof.  Weten dat jij diegene bent 

waar iemand op kan terug vallen, doet je groeien, geeft zin aan je leven.  

We willen gaan voor de echte gelijkwaardigheid.  Nemen én geven.   

Het is de bedoeling dat naast de langdurige 1 op 1-steunrelaties een nieuw concept wordt opgezet 

dat complementair werkt.  Het maakt het voor ons als organisatie ook makkelijker om te matchen en 

we denken dat het ook een ondersteuning kan zijn voor de steunrelaties.  Er is na afloop een 

alternatief waar ze blijvend terecht kunnen.  
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Bijlage 1
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