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Uitgangspositie
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond beschreven die de basis vormen om te komen tot
het oprichten van Co-Dame. Vanuit de literatuur en onze ervaringen met zorg rond
kinderen hebben we een visie en een missie gevormd. Op grond van deze visie en missie
beschrijven we hoe we de begeleiding willen gaan inzetten en welke geografische plaats
we voor Co-Dame hebben gekozen.
1.1. Visie: ‘Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden.’
Onze visie omvat elke leeftijdsgroep. Van het ongeboren kind tot de bejaarde
volwassene. We geloven dat ieder mens geschapen is en dat niet zonder reden.
Wanneer een tienermeisje of jonge vrouw onbedoeld zwanger wordt, is het leven van
haar ongeboren kindje net zo uniek en waardevol als dat van haarzelf en van een ieder
ander. Elk kind, of het ongeboren is of al de tienerleeftijd heeft behaald, heeft recht op
het ontvangen van liefde en geborgenheid waardoor het zich zo optimaal mogelijk kan
ontwikkelen.
De naam Co-Dame is bewust gekozen. De volgende associaties zijn verborgen in de
naam:
− Compagnon
− Verbindingsstreepje
− Onze pleegkinderen David en Mery zijn een belangrijke inspiratiebron geweest
voor dit initiatief.
− Dame is gericht op puur en een zekere styling t.b.v. een plaats in de
maatschappij.
De jonge moeder heeft zelf een verantwoordelijkheid om inzet te tonen om haar plekje
in de toekomst in de maatschappij in te nemen. We opereren als stichting in een
maatschappij en wij willen de jonge moeder begeleiden om dit te kunnen realiseren.
Voor een goede ontwikkeling van het kind is het van belang dat de vader een rol speelt
in zijn of haar leven. Een kind heeft recht op beide ouders. Als stichting hebben we het
voornemen om de mogelijkheden te onderzoeken wat wij voor de vaders kunnen
betekenen.
1.2. Missie: ‘een zelfstandige jonge moeder met een gehecht kind’.
Jonge moeders die ervoor gekozen hebben om hun kindje een kans in het leven te
geven, maar niet weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen, willen wij helpen om in
de toekomst zelfstandig voor zichzelf en hun kindje te kunnen zorgen. Hierbij hebben
we een aantal doelen voor ogen betreffende moeder en/of kind. De moeder voelt zich
waardevol en geliefd, waardoor ze haar kindje met liefde kan omringen. Ze heeft haar
eigenwaarde (her)ontdekt doordat ze zelf voor haar kindje kan zorgen, haar opleiding af
kan maken en zich financieel weet te redden. En daar waar ze nog tegen vragen aan zal
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lopen, kan ze in haar, mede bij Co-Dame opgebouwde, netwerk de juiste antwoorden
en/of hulp vinden, ook na het verblijf bij Co-Dame. Onze missie voor het kind is dat het
zich geliefd en geborgen voelt en zich zo kan hechten waardoor de kans op een goede
sociaal-emotionele ontwikkeling vergroot wordt.
1.3. Begeleiding voor de jonge moeder en haar kind
Stand van zaken
Binnen de jeugdzorg is er het een en ander geregeld voor jonge moeders en hun
kinderen. Vaak is er wel woonruimte voor jonge moeders en een vorm van ambulante
begeleiding voor een paar uur per week. Helaas zijn er jonge moeders die ondanks deze
mogelijkheden het niet redden met hun (nog ongeboren) kindje. De zorg en
verantwoordelijkheid voor hun kindje rust als een zware last op hun schouders. Door
alles wat er op ze afkomt, is het vaak lastig hun opleiding af te maken. Financieel weten
ze niet hoe ze het moeten aanpakken.
Gevolgen
Bovengenoemde zaken vergroten de kans dat vroeg of later de jonge moeder in de
hulpverlening komt. Dit kan zijn (psychologische)zorg en/of een
schuldhulpverleningstraject. Wat betreft het kindje is het van groot belang dat het
kindje zich veilig en geborgen voelt en zich kan hechten, in eerste instantie aan de
moeder. Wanneer de moeder haar eigen leven niet op de rit heeft en vooral bezig is met
overleven, is het gevaar groot dat de hechting van het kindje zich niet goed ontwikkelt.
Het blijkt dat wanneer kinderen die niet goed gehecht zijn op (wat) latere leeftijd
problemen ontwikkelen. Vaak ontwikkelen deze kinderen gedragsproblemen en is er
extra zorg van buitenaf nodig. Een combinatie van de gevolgen voor moeder en kind
zorgt er helaas te vaak voor dat een kind in een later stadium onder toezicht gesteld
wordt of dat de moeder uit het ouderlijk gezag wordt ontheven, met alle gevolgen van
dien.
Oplossing
De begeleiding die Co-Dame wil bieden is een begeleiding zowel voor de jonge moeder
als voor haar kind. De volgende onderdelen komen in ons leef-/leerhuis aan bod:
− Moeder worden, moeder zijn.
− Financieel functioneren
− Sociaal functioneren
− Lichamelijk functioneren
− Psychisch functioneren
− Maatschappelijk functioneren
− Huisvesting
− Zingeving
Wanneer de moeder bijgestaan wordt op bovengenoemde gebieden is de kans zeer
vergroot dat zij zelfstandiger, zelfverzekerder en verantwoordelijker wordt, wat de kans
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vergroot dat het kindje zich veilig kan hechten en daardoor een gezonde ontwikkeling
kan doorlopen en een intergenerationeel patroon doorbroken kan worden. Dit gehechtzijn zal voorkomen dat het kindje later in zijn of haar leven tegen problemen aan zal
lopen die voortkomen uit een hechtingsproblematiek. In deze begeleiding zal het gezin
van de familie Frens ook als een soort rolmodel fungeren.
Opbrengst
Het belangrijkste is dat we onze missie waarmaken: ‘een zelfstandige jonge moeder met
een gehecht kind’.
Dit betreft eerst deze jonge moeders en hun kind persoonlijk. Door gerichte
ondersteuning bieden we een perspectief aan de jonge moeder wat een positieve
invloed heeft op de ontwikkeling van het kindje. Ze zullen in de maatschappij een
grotere bijdrage kunnen leveren. Door hun opleiding af te maken, kunnen de jonge
moeders hun plaats in de maatschappij ook beter innemen. De ondertoezichtstellingen
en uithuisplaatsingen zullen afnemen.
1.4. Begeleiding
Bij de ondersteuning die wij bieden ligt de nadruk op begeleiding naar een bevalling, de
eerste bijzondere weken na een bevalling en de hechting van de baby aan de jonge
moeder. We besteden ook aandacht aan andere leefgebieden zoals financien, sociaal
netwerk etc. omdat problemen op andere leefgebieden invloed op elkaar hebben.
Daarna zal er worden toegewerkt naar de dag waarop de jonge moeder met haar kind
op zichzelf zal kunnen gaan wonen. De kracht van onze kleinschalige opvang is dat we
de geborgenheid en een rolmodel van een gezin kunnen bieden, waarin de jonge
moeder rust, liefde en steun zal mogen ervaren. Ze kan op ons terugvallen en we zijn
het eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken. Dit kan de verzorging van het kindje
betreffen, maar ook zaken die op haar afkomen met betrekking tot financiën,
huishoudelijke taken, school, werk, opvang, onzekerheden rond het moederschap enz.
We streven ernaar om de jonge moeder weer op eigen benen te laten staan waarbij zij
een zelfstandige woonruimte betrekt.
1.5. Situering
Co-Dame is gevestigd op het platteland van de regio Eemland. We kiezen bewust voor
het platteland om zoveel mogelijk rust en ruimte te bieden aan de jonge moeder en het
kind. Rust en ruimte dragen bij aan de hechting moeder-kind. Er zijn weinig prikkels van
buitenaf waardoor de moeder zich volledig op haar kindje kan richten.

Onderbouwing
2.1. Onderzoek
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding onderzocht verschillende
mogelijkheden om jonge moeders (tot 24 jaar) en hun kind in gezinsverband op te
vangen, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek:
- Vrijwillige plaatsing in gastgezinnen;
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- Moeder en kind gezamenlijk opnemen in een pleeggezin
- Opname in gezinshuizen (24-uurs-zorg)
De vorm die wij met de inzet van Co-Dame voor ogen hebben, sluit aan bij wat er in het
onderzoek gezegd wordt over gastgezinnen. Op deze manier geven wij de jonge
moeders ondersteuning vanuit ons gezin.
Opvanggezinnen en organisaties die beschikken over ervaring met gezinsopvang van
jonge moeders en hun kind, beschrijven de meerwaarde van gezinsopvang als volgt:
- Mogelijkheid tot stimuleren van een veilige hechting tussen de jonge moeder en haar
baby doordat veilige hechting in het opvanggezin wordt voorgeleefd.
- Bieden van een veilige omgeving waar moeder en kind bij elkaar kunnen blijven;
uithuisplaatsing van het kind is (nog) niet aan de orde.
- Exclusieve aandacht, continuïteit van begeleiders, flexibiliteit en de mogelijkheid van
maatwerk.
- Ruimte voor aanraking, koestering en liefde; opvoedingsaspecten die in een
institutionele setting veelal taboe zijn.
- Aanvullende mogelijkheden om een eigen netwerk op te bouwen. Vader van de baby
en ouders van de jonge moeder kunnen op een laagdrempelige en natuurlijke manier bij
het begeleidingsproces betrokken worden.
- Uitsluiting van ongewenste aspecten van institutionele groepshulpverlening.
Siriz (www.siriz.nl) geeft preventieve ondersteuning en zorg bij onbedoelde
zwangerschap en met hen hebben we een overeenkomst gesloten waarmee we de
werkwijze van Siriz overnemen.
2.2. Conclusies
We zetten hieronder een aantal onderbouwingen en belangrijke conclusies uit het
onderzoek van JSO op een rij. Voor de theoretische onderbouwing van gezinsopvang
van jonge moeder en hun baby zoeken zij aansluiting bij de volgende theoretische
verklaringen:
- Vanuit de gehechtheidstheorie onderbouwen wij het belang van een veilige omgeving
waar de jonge moeder begeleid en geobserveerd kan worden in de wijze waarop zij een
band opbouwt met haar kind.
- Vanuit de social leertheorie onderbouwen wij dat gezinsopvang een geschikte context
biedt voor het aanleren van vaardigheden die de jonge moeder nodig heeft als zij
zelfstandig voor haar kind wil zorgen.
- Vanuit het sociale kwaliteitsmodel tonen wij aan dat binnen gezinsopvang in
onderlinge samenhang gewerkt kan worden aan materiele en immateriële
begeleidingsaspecten.
- Vanuit de empowermentbenadering laten wij zien dat gezinsopvang zeer geschikt is
voor het opbouwen van het zelfvertrouwen van de jonge moeder. Als die basis is gelegd
kan zij verder gaan met het ontwikkelen van competenties op andere terreinen.
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2.2.1. Aanbod gerelateerde aanbevelingen
Gezinsopvang kan een passende opvangvorm zijn voor jonge moeders en hun kind. De
capaciteit van gezinsopvang voor jonge moeders met hun kind is zeer beperkt en zou
uitgebreid en gestructureerd moeten worden.
2.2.2. Vraaggerichte aanbeveling
Respecteer wensen en behoeften van de jonge moeders. De meeste jonge moeders
beschouwen gezinsopvang als een passende en acceptabele opstap naar
zelfstandigheid. Belangrijke randvoorwaarden die zij stellen zijn: ze groot mogelijke
zelfstandigheid, liefst gerealiseerd in een afzonderlijke woonruimte, respect voor hun
privacy, geen betutteling en aandacht voor nazorg.
In deze korte opsomming hebben we ons vooral gefocust op de opvangvorm die wij
voor ogen hebben voor onze doelgroep. Voor het volledige rapport verwijzen we hierbij
nogmaals naar het JSO.
2.3. Siriz; Clientkenmerken en klantentevredenheidsonderzoek
Bureau LEAS heeft in opdracht van Siriz onderzoek gedaan naar cliêntkenmerken en
klanttevredenheid onder vrouwen die de afgelopen jaren gebruik maakten van het Sirizleer-leefhuis in Gouda. Een 40-tal vrouwen dat in de afgelopen 12 jaar gebruik hebben
gemaakt van de Siriz opvang in Gouda zijn aan de hand van een gestructureerde
vragenlijst telefonisch geinterviewd.
2.3.1. Conclusies
- Het lijkt erop dat Siriz het relatief goed doet in de opvang en begeleiding van jonge
vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt. De vrouwen geven Siriz een gemiddelde
tevredenheidsscore van 8,4 en ook in de concrete resultaten op de lange termijn scoort
Siriz goed. Nagenoeg alle jonge vrouwen die onder begeleiding van Siriz zijn bevallen,
voeren nog het ouderlijk gezag uit en leven (met toekomstperspectief) samen met het
kind.
- Veel vrouwen kiezen voor Siriz-opvang omdat zij op zoek zijn naar een veilige en
rustige omgeving. Veiligheid en geborgenheid zijn blijkbaar belangrijke onderliggende
behoeften van de doelgroep vrouwen die we hebben geïnterviewd. Dit sluit aan bij de
omstandigheden waarin de meeste vrouwen verkeren. 47% van de zwangerschappen
wordt door de omgeving negatief beleefd en een relatief grote groep van de
geïnterviewde vrouwen (33%) heeft te maken met enige vorm van huiselijk geweld of
andere vorm van intimidatie. Gelet op de discussie over de
aanpak van Geweld in Huiselijke Kring is het van belang om hiervoor aandacht te
vragen.
- Siriz biedt hulp aan een kwetsbare doelgroep vrouwen. 67% van de geïnterviewde
vrouwen heeft bij aanvang al te maken met enige vorm van psychosociale
hulpverlening. 40% heeft schulden en maar weinig vrouwen hebben werk. Dit lijkt door
te klinken in de mate van vervolghulpverlening en de inkomenssituatie na de
opvangperiode.
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- Het lijkt erop dat Siriz een actieve bijdrage levert aan schuldsanering en
schuldbeheersing van de vrouwen. Van een aantal vrouwen verbetert de schuldpositie
aantoonbaar. De doelgroep blijft echter kwetsbaar. Er zijn namelijk ook een aantal
vrouwen dat vanwege de kwetsbaarheid in hun positie genoodzaakt zijn om toch
schulden te maken.
- Hoewel Siriz zich tijdens het verblijf en de begeleiding al inzet voor de inkomenspositie
van de vrouwen (werk, studie), blijft deze nog lange tijd kwetsbaar. Op dit punt lijkt er
bij de vrouwen samenhang te zitten in de keuze om goed voor het kind te zorgen en
daarvoor tijd en ruimte nodig te hebben. De inkomenspositie en het maatschappelijk
perspectief verandert als de opvangperiode wat langer geleden (5 jaar of meer) is.
- Het lijkt erop dat Siriz haar werkwijze/cliënttevredenheid kan versterken door iets
meer ruimte te bieden voor individuele afspraken die zijn afgestemd op het
ontwikkelingsniveau van de vrouw. Soms lijken de afspraken te strak en te geforceerd
voor ‘iedereen geldend’. Een aantal vrouwen heeft daar last van. Zoals in de inleiding is
benoemd werken we met Siriz samen en zullen we gebruik maken van hun werkwijze
(methode Krachtwerk), hun expertise en ondersteuning financieel en in natura.

De begeleiding door Co-Dame
3.1. De doelgroep
Wij kunnen een plek bieden aan 4 jonge moeders in de leeftijd tot en met 23 jaar en
hun kindje, al vanaf de zwangerschap. Vanwege de pleegzorgachtergrond van de
directie kunnen we ook opvang bieden aan minderjarige tieners. Vanuit
pleegzorginstanties is gebleken dat ze moeilijk passende plaatsen voor minderjarige
moeders kunnen vinden. We kunnen hiermee en grotere groep bedienen. Om de kans
op een succesvolle afsluiting van het verblijf bij Co-Dame zo groot mogelijk te maken,
stellen wij de volgende criteria:
- De jonge moeder accepteert de regels, waarden en normen van Co-Dame.
- De jonge moeder is bereid om aan haar toekomst en die van haar kind te werken.
- De jonge moeder heeft voldoende vaardigheden en kennis, welke zich uiten in een
bepaalde mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
- Zowel cognitief als lichamelijk heeft de jonge moeder mogelijkheden om in de
toekomst zelfstandig te kunnen leven.
- De jonge moeder is bereid een verbintenis met Co-Dame aan te gaan. Ze ondertekent
een contract waarin de afspraken beschreven staan.
3.2. De begeleiding
Co-Dame is een kleinschalig leer-leefhuis waarin liefde en de kracht van een warm
gezinsleven duidelijk voelbaar en zichtbaar zijn. In deze omgeving kan een kindje zich
hechten aan de moeder en de jonge moeder kan zich optimaal ontwikkelen in haar
moederrol en de zorg voor haar kindje en hun gezamenlijke toekomst. Wij werken
vanuit een relatie die we opbouwen met de jonge moeder. Vertrouwen en respect zijn
hierbij sleutelwoorden. We werken met hulpplannen met daarin verwoorde doelen die
we samen met de jonge moeder opstellen. Hierbij staat centraal: ‘je zelfstandigheid
houd je, maar de verantwoordelijkheid mag je delen’.
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Op de volgende gebieden wordt volgens de methode Krachtwerk begeleiding gegeven:
− Moeder worden, moeder zijn.
− Financieel functioneren
− Sociaal functioneren
− Lichamelijk functioneren
− Psychisch functioneren
− Maatschappelijk functioneren
− Huisvesting
− Zingeving
3.3. Contra-indicaties
Niet iedereen komt in aanmerking voor een plek bij Co-Dame. We kunnen een jonge
moeder helaas niet begeleiden wanneer zij:
- Niet in groepsverband kan wonen vanwege (ernstige) gedrags- of
persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld wanneer de jonge moeder overmatig
agressief en/of seksueel ontremd gedrag vertoont);
- Verslaafd is aan alcohol of drugs;
- Een psychiatrische problematiek heeft waardoor zelfstandig leven in de (nabije)
toekomst geen reële mogelijkheid is;
- Kort geleden in aanraking is geweest met politie/justitie, waarbij agressief of
gewelddadig gedrag een rol speelde;
- Door iemand anders gestuurd of verplicht wordt om begeleid te worden. In ons
kennismakingsgesprek zullen we met de jonge moeder bespreken of er sprake is van
een of meer van deze situaties. Ook zullen we nadrukkelijk kijken naar de financiële
situatie van de jonge moeder. Wanneer blijkt dat er sprake is van schulden is het een
voorwaarde dat er een budgetbeheerder aangesteld zal worden.

Werkwijze van de stichting
4.1. Regio, locatie
Wij werken in het dorp Woudenberg. Gezien onze werkwijze en de visie die we hebben
is dit een geschikte plek. Alle voorzieningen voor levensonderhoud, zorg, onderwijs en
vrijetijdsbesteding liggen op een steenworp afstand.
4.2. Samenwerking en netwerken
We werken met diverse partijen samen:
Als eerste willen we Siriz noemen. Siriz is de organisatie waar Co-Dame onderaannemer
van is. In de leef-leerhuizen van Siriz in Gouda zijn in de afgelopen 15 jaren vele
vrouwen begeleid. We hanteren het hulpverleningsprogramma Krachtwerk.
Medewerkers van Co-Dame zullen door Siriz opgeleid worden om dit te hanteren. Siriz
zal ook ervaren medewerkers bij Co-Dame vestigen. Concreet betekent dit 6-10 uur per
vrouw per week extra begeleiding. Zie ook hoofdstuk 2 en 3.2. Www.siriz.nl .
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Siriz werkt landelijk en biedt naast een leef-leerhuis ook de volgende diensten:
- Preventie en voorlichting t.a.v. Onbedoelde zwangerschap
- Ambulante ondersteuning, waaronder e-hulpverlening, telefonische en ambulante
begeleiding van jongeren die onbedoeld zwanger zijn geraakt, maar nog binnen hun
netwerk of gastgezin geholpen kunnen worden.
- Begeleiding in een leef-leerhuis waar 24-7 begeleiding wordt geboden door een team
van professionele hulpverleners.
- Projecten voor begeleid wonen, gericht op nazorg en het bereiken van trede 5 of 6
van de participatieladder, waarin jonge moeders en hun kind verder worden voorbereid
op actieve deelname in de samenleving.
Hiernaast werken we samen met Loket de Kleine Schans te Woudenberg.
4.3. Risicofactoren
We hebben verschillende protocollenboeken:
- Protocol bij overlijden van een moeder en/of baby
- Meld code kindermishandeling en huiselijk geweld
- Document voor HKZ over voedselveiligheid
- De risicoscreening gebeurt bij opname van een nieuwe bewoner, formulier van de
Federatie Opvang.
- Documentatie m.b.t. Legionella-beleid en controlelijsten
- Documentatie m.b.t. De brandveiligheid
- Calamiteitenplan
- Standaardbrief over huwelijksdwang en besnijdenis.
Er is een risico dat we niet de genoemde bezettingsgraad van 80% gaan halen. We zullen
hierom dus altijd moeten blijven netwerken en blijven werken aan naamsbekendheid,
ook wanneer de bezetting boven de 80% is. In de afgelopen maanden is wel gebleken
dat de vraag naar een opvang als deze groot is. Bij ziekte en werk gerelateerde
problemen zal Siriz ingezet worden. Er is ook een risico dat de druk voor het gezin Frens
te hoog wordt. We hebben daarom middelen gereserveerd om omroepkrachten in te
kunnen zetten. Daarnaast is er een risico dat er in bepaalde perioden de problematiek
van de dan aanwezige jonge moeder zo heftig is, dat er emotioneel veel op het gezin
Frens afkomt. Het gezin Frens draait mee met het aangeboden programma
deskundigheidsbevordering van Siriz.
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Financieel
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De mensen achter Co-Dame
6.1 Directie Co-Dame
Corina Frens

Initiatiefnemer – directie
Leef-/leerhuis ouder

6.2 Bestuur Co-Dame
Eelco van Garderen

Voorzitter – bestuurslid

Gijsbertine Straver

Penningmeester – bestuurslid

Karin Westhuis

Secretaresse - bestuurslid

Stappenplan
7.1. Voorafgaand aan de start
De voorbereiding van de plannen is gestart in januari 2018. Om zich volledig te kunnen
focussen op de start van de stichting Co-Dame, heeft Corina Frens haar huidige werk
neergelegd en is zij als vrijwilliger fulltime beschikbaar voor de stichting. Zij wordt
daarbij vrijwillig ondersteund door Wilco Frens. Voorlopig zal Corina Frens als vrijwilliger
de werkzaamheden voor de stichting op zich nemen. Het bestuur voert de
bestuurstaken ook vrijwillig uit.
7.2. Strategische doelen
Om de missie en visie van stichting Co-Dame te kunnen uitvoeren hebben we
strategische doelen gesteld.
Doelen voor de start van Co-Dame:
september 2018
september 2018
oktober 2018
oktober 2018
oktober 2018
oktober 2018
januari 2019

gesprekken sociaal domein gemeenten regio Eemland
website gereed
overdracht notaris
tekenen franchise overeenkomst Siriz – Co-Dame
flyer gereed
vrijwilligers werven
opening leef-/leerhuis Co-Dame:
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