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Marion de SMit en Fanny VerSchuur (VVe-toeleiders): 
“Ons voordeel is dat wij iets komen brengen en echt tijd kun
nen nemen voor ouders en hun kind. dat is echt een groot 
goed! Ouders worden er gelukkig van wanneer hun kind naar 
de peuterspeelzaal gaat. terwijl de wederkerigheid, ze moeten 
iets terug doen voor die peuterspeelzaalplaats, henzelf weer van 
alles oplevert, daardoor wordt het thuis vaak leuker en gaat het 
beter. en dat merkt het kind dan weer.” (pagina 4)

eSther (moeder): “Marion luistert goed, met aandacht.  
Het is helemaal niet zakelijk, schrijven, schrijven en weer 
weggaan. Steeds is het denken in oplossingen die bij mij  
en mijn gezin passen.” (pagina 8)

yVonne tieMenS (juridisch beleidsmedewerker 
onderwijs, gemeente deventer): “in veel gemeenten zijn  
de financiën leidend, maar we hebben een ruim budget waar 
we iets voor kunnen organiseren. en dat doen we samen en 
altijd met het belang van het kind voor ogen! dat vinden wij  
de deventer kwaliteit.” (pagina 10)

MeVrouw MouSah (moeder): “ik wilde heel graag aan  
het werk. daarvoor moest ik werken aan mijn taalniveau. 
daarom ga ik tegenwoordig, om wat terug te doen voor de 
kinderopvang van mijn kinderen, naar de taalsalon.” (pagina 14)

titia VolleMa (directeur Sine limite): “er is in deventer 
een sterke cultuur van samenwerking. die is ontstaan doordat  
je steeds weer ziet dat je, door samen te werken, zelf ook 
sterker wordt. dan gaat het uiteindelijk ook beter met de 
kinderen en daar doen we het voor.” (pagina 17)

Inhoud in quotes
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“De VVE-toeleiders zijn bescheiden, maar met hun 

laagdrempelige werkwijze maken zij dagelijks het 

verschil in het leven van kwetsbare gezinnen.  

Die werkwijze is echt ‘des welzijns’. Alles wat zij  

in hun contacten als ‘bijvangst’ benoemen, zijn 

voor mij échte opbrengsten die een etalage ver-

dienen. Ze gebruiken de VVE-toeleiding namelijk 

als aanleiding om met ouders het brede gesprek  

te voeren over de verlangens in de opvoeding en 

ontwikkeling van hun kind. En kijken met ouders 

wat ze nodig hebben deze te realiseren. Waarbij  

ze ‘moeten’  weten om te buigen naar ‘willen’.  

Met ouders die voor andere organisaties moeilijk 

bereikbaar zijn, bouwen ze aan duurzame ver-

trouwensrelaties. Ze helpen ouders drempels  

te slechten die in de weg staan om hun kinderen 

optimale ontwikkelkansen te bieden. We mogen  

in Deventer trots zijn dat we deze  

functionarissen hebben!”

Marischka thijssen
manager Raster welzijn

Entree
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VVetoeleiders Marion de Smit en Fanny Verschuur  
stellen gezinnen in staat te groeien 

“Het is deze gemeente veel
waard dat kinderen naar  
de peuterspeelzaal gaan!”

Marion de Smit en Fanny Verschuur werken vanuit raster 
Welzijn als onafhankelijke VVetoeleiders. een tijdje geleden 
ontving de ge meente deventer een delegatie uit tilburg die 

kwam kijken hoe deze functie in deventer wordt vorm geven. 
Het geeft maar aan hoe uniek het werk van Marion en Fanny 
is: ze zijn de enige VVetoeleiders in Nederland die op deze 

manier werken. Met dank aan de gemeente deventer die de 
dames alle tijd en ruimte voor hun werk geeft.

dat laatste benadrukken Marion en 
Fanny een aantal keren in het gesprek. 
Marion: “er zijn weinig gemeenten die 
ouders in staat stellen hun kind naar de 
peuterspeelzaal te laten gaan, ook als ze 
geen kinderopvangtoeslag ontvangen. 
in deventer kan je kind dan gebruik
maken van een gemeenteplek. Het is 
deze gemeente gewoon iets waard dat 
kinderen naar de peuterspeelzaal gaan! 
de VVedagdelen zijn voor iedereen 
gratis maar altijd alleen extra bovenop 
de ‘reguliere’ dagdelen.” Fanny: “de 
gemeente deventer is in dit opzicht heel 
vooruitstrevend. Ze wil er vroeg bij zijn 
als zich eventuele problemen aandienen, 
zodat deze opgepakt kunnen worden 
en ieder kind van vier jaar met dezelfde 
kansen naar school kan. Het is misschien 
ook wel geen toeval dat de gemeente 
het op het gebied van de jeugdzorg zo 

goed doet. als je vroeg inzet, voorkom 
je grotere problemen in de toekomst.”

Brede insteek VVe
de ontstaansgeschiedenis van de functie 
van VVetoeleider begint in de gemeen
te raad van deventer. Fanny: “de ge
meenteraad koos er jaren geleden al 
voor de VVe breder toe te kennen dan 
alleen bij een taalachterstand. alleen 
een ‘dreiging op’ een risicofactor was al 
voldoende. er werd veel geld geïnves
teerd om kinderen in de peuterspeelzaal 
te krijgen, maar een bepaalde doelgroep 
werd maar niet bereikt.” Marion: “We 
zijn aan de slag gegaan om deze groep 
te gaan benaderen. als er vanuit de 
Jeugdverpleegkundige een toekenning 
werd verstrekt, dan gingen wij eropaf. 
ali, een collega van ons die nu met 
pensioen is, startte hiermee. Zij is met 
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niks begonnen en heeft de functie 
helemaal ontwik keld. Haar opdracht 
was dezelfde als die wij nog steeds 
hebben: ieder kind vanaf twee jaar moet 
de mogelijkheid krijgen gebruik te 
maken van de peuterspeel zaal.”

Wegnemen van belemmeringen
Veel in het werk van Marion en Fanny 
draait om het wegnemen van belem
meringen. Fanny: “We komen in gezin
nen waar veel speelt. Neem iets als 
armoede. Ouders hebben recht op 
kinder opvangtoeslag, maar zitten met 
schulden bij de belasting. de belasting 
gebruikt de toe slag om de schuld weg 
te werken en dat betekent dat ouders 
de kosten voor het peuterspelen dus 
niet kunnen betalen. dan kan hun kind 
niet (meer) naar de peuterspeelzaal en 
komen wij ook in actie! Want dan 

kunnen ze misschien gebruikmaken  
van een gemeenteplek.” Marion: “als 
ouders en hun kind recht hebben op 
een gemeenteplek, komt het beginsel 
van wederkerigheid om de hoek kijken. 
Ouders moeten maat schappe lijk iets 
terugdoen voor een gemeenteplek. 
Soms zijn mensen hier niet of nauwelijks 
toe in staat. dan zoeken we naar een 
oplossing op maat. Ze kunnen dan 
bijvoorbeeld aan zichzelf gaan werken 
of hulp aanvaarden bij het wegwerken 
van schulden. andere voor beelden zijn 
vrijwilligerswerk doen of mantelzorg 
bieden. We kiezen steeds de vorm die 
het gezin het beste past. deze weder
kerigheid maakt dat ouders meer onder 
de mensen komen, de taal beter leren 
spreken, meer kennis krijgen van de 
samenleving; allemaal dingen die uit
eindelijk het gezinssysteem waar binnen 

“Ouders worden er gelukkig 
van wanneer hun kind naar  
de peuterspeelzaal gaat”
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het kind opgroeit en zich ont wikkelt, 
weer versterkt!” de krachtige bood
schap dat de wederkerigheid ook in 
dienst staat van de ontwikkeling van het 
kind, is een belangrijk instrument voor 
Marion en Fanny. Marion: “een goed 
gesprek, ons enthousiasme en onze 
overtuigingskracht zijn wat we hebben 
in te zetten! en zo’n eerste stap zetten 
voor ouders is hartstikke eng. We 
nemen ze dan ook echt bij de hand. en 
benadrukken dat ze dit ook voor hun 
kind doen!”

de tijd nemen
toeleiden naar VVe is tijdsintensief. 
Fanny: “Ons voordeel is dat we bij de 
ouders aan hun tafel zitten en iets 
komen brengen! daarnaast hebben wij 
tijd voor ze. Soms staan we binnen een 
uur weer buiten, maar andere keren is 
het nodig om tweeëneenhalf uur te 
investeren. Het is echt een heel groot 
goed dat we dat ook daad werke lijk 
kúnnen doen. Veel ouders zijn zelf nog 
niet in staat een eerste stap te zetten, 
die hebben echt even een zetje in de rug 
nodig.” Gedurende het gesprek vragen 
we onszelf een paar keer af waarom 
deze functie, op deze manier vorm

gegeven, alleen in deventer bestaat.. 
Het heeft namelijk veel preventieve 
(financiële en welzijns) waarde en levert 
zowel kinderen als hun ouders van alles 
op. Fanny: “Ouders worden er gelukkig 
van wanneer hun kind naar de peuter
speelzaal gaat. ter wijl die wederkerig
heid henzelf weer van alles oplevert, 
waardoor het thuis vaak leuker wordt en 
beter gaat. en dat merkt het kind weer. 
aan tafel bij gezin nen hoor en voel je 
veel. Wat zou je graag willen, wat heb je 
nodig om ver der te komen? Wat leek je 
vroeger nou leuk om te worden? Kun
nen we daar dan een vrijwilligersfunctie 
bij vinden? Zodat je kunt groeien. aller
belangrijkste is dat we iedere ouder 
serieus nemen en niets opleggen. We 
reiken ze de hand om verder te kunnen. 
en dan nemen ze die ook aan. Het feit 
dat wij daar uitge breid de tijd voor kun
nen nemen, helpt daar bij gigantisch! 
door gewoon te luisteren, nemen 
ouders ook een volgen de keer als ze 
vastlopen met het een of ander contact 
met ons op. en komen we opnieuw in 
actie als toe leiders. Het is dé ultieme 
vorm van vroege inzet om grotere 
problemen te voorkomen.”

Puur vakmanschap
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Bekentenisvolle quote

“Fanny en Marion zijn echte deventerse dames; ze 
spreken letterlijk de taal, kennen de wijken, weten waar 
ze met signalen naartoe kunnen en hoe ze mensen 
kunnen verbinden. het is prachtig zoals zij dat doen. dat 
is puur vakmanschap en gaat niet over professionals die 
vastzitten in werkprocessen en protocollen. Zij mogen van 
het begin tot het eind met deze ouders en hun kind bezig 
zijn. waarbij het eind de toeleiding naar de VVe is.”

titia Vollema,
directeur Sine Limite, pagina 17

Puur vakmanschap
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uitgangspunt van de gemeente 
deventer is namelijk dat belemmeringen 
die ervoor zorgen dat kinderen niet 
kunnen peuterspelen, worden wegge
nomen. VVetoeleiders als Marion 
helpen deze belemmeringen in kaart 
brengen en verhelpen. als gezinnen 
bijvoorbeeld niet in aanmerking komen 
voor kinderopvangtoeslag, zijn er 
Gemeenteplaatsen beschikbaar. Ouders 
leveren daarvoor dan een tegen presta
tie, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te 
doen of mantelzorg te bieden.

Focus op oplossingen
Het mooie aan het contact met Marion 
is volgens esther dat het in het begin 
helemaal niet gaat over al die zakelijke 
dingen. “Ze kwam gewoon bij ons op 

bezoek, we dronken koffie en thee en 
hadden het vooral over hoe ik me voel
de. in de tijd van ons eerste contact had 
ik veel medische klachten waardoor ik 
zelf eigenlijk niet zoveel kon. Mijn man 
werkte wel, maar ik kon dat toen niet. 
Maar dat Marion vooral zo geïnteres
seerd was in mij en hoe het met me 
ging, voelde heel fijn. Ook in de contac
ten die we erna hadden bleef het zo 
gaan. eerst gewoon zitten, met koffie 
en thee, en praten. Marion luistert goed, 
met aandacht. Het is helemaal niet zake
lijk, schrijven, schrijven en weer weg
gaan. als we dan een tijd hebben zitten 
te praten, gaat de focus op oplossingen. 
Wat vind ik leuk? Voel ik me al goed 
genoeg om weer wat te kunnen doen? 
Steeds is het denken in oplossingen die 

“Het contact met 
Marion is niet zo van 
schrijven, schrijven  
en weer weggaan”

esther* kwam in contact met VVetoeleider Marion de Smit nadat 
ze een best pittige factuur van de peuterspeelzaal kreeg. Zij en haar 
man waren in die tijd niet zomaar bij machte deze te voldoen. 
Omdat esther een tijd als uitzendkracht bij de gemeente had 
gewerkt, wist ze waar ze op het gemeentehuis contact kon leggen. 
en zo kwam uiteindelijk VVetoeleider Marion op bezoek. 



9

bij mij en mijn gezin passen. Vaak gaan 
we dan achter een computer zitten en 
zoeken we samen naar wat ik leuk zou 
vinden. en dat gaat vervolgens ook heel 
gemakkelijk, omdat er vertrouwen 
tussen ons is opgebouwd. Nu heb ik een 
contract getekend voor de wederkerig
heid, met als voorlopige kanttekening 
dat ik pas kon starten met vrijwilligers
werk wanneer dat medisch verantwoord 
was. die erkenning voelt heel fijn, tot nu 
toe verloop het traject heel soepel.”

echte interesse in mij
Marion legt geen druk op esther, die  
een behoorlijk pittige tijd achter de rug 
heeft. de laatste maanden gaat het 
gelukkig steeds beter. “dat merkte 
Marion ook, vandaar dat ze vroeg of ik 
er klaar voor was om te bekijken of en 
wat ik voor vrijwilligerswerk kon doen. 
uiteindelijk werk ik nu als vrijwilliger 
voor een Stichting waar ik mijn twee
taligheid inzet. er worden zowel turks 

als Nederlandstalige activiteiten aange
boden en voor sommige aan wezigen is 
zowel hun turks als Neder lands net niet 
perfect. als er dan bij voor beeld een 
lezing is, vertaal ik die van de ene taal 
naar de andere. de ene week ben ik er 
maar een 1 uur, de andere week wel 
tien of meer.” Het is wat esther betreft 
een opstapje naar betaald werk. “ik 
hoop snel weer betaald werk te vinden 
en voel ook dat ik er klaar voor ben. Het 
contact met Marion heeft me geholpen 
stappen te zetten. We heb ben een 
goede klik. Ze is een lieve vrouw die alles 
duidelijk kan over brengen en echt 
interesse heeft in mij en mijn situatie. en 
geloof me, ik heb bij instanties ook echt 
hele andere voor beelden meegemaakt. 
een tijd geleden maakte ik me overal 
druk over, nu heb ik dat niet meer. ik 
heb door wat er ge beurd is wel geleerd 
het leven anders te belijken. ik ben 
razendsnel volwassen geworden, 
misschien had ik dat wel nodig.”

*naam is op verzoek van mevrouw zelf gefingeerd.
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Yvonne heeft het vanuit de gemeente 
niet van de grond af aan hoeven op
bouwen. “Feitelijk ben ik op een rijden
de trein gesprongen. Veel dingen waren 
al goed geregeld, er stond al van alles. 
Wél kon en ben ik verder gaan bouwen, 
samen met de VVestuurgroep waarin 
professionals uit het veld zijn verzameld. 
We zijn voor veel gemeenten, maar ook 
voor de onderwijsinspectie, een voor

“We werken samen 
aan Deventer Kwaliteit, 
waarbij het kind altijd 
centraal staat!”

Yvonne tiemens (gemeente deventer) wil met nieuwe convenant volgende stap zetten

Yvonne tiemens is juridisch be leids
medewerker onderwijs bij de 
gemeente deventer. Ze heeft het 
onderwijsachterstandenbeleid in 
haar portefeuille; het VVebeleid zit 
daarin. Ze is trots op wat is be reikt, 
maar blijft vooral ook vooruit kijken. 
“Het is echt mooi wat er in deventer 
gebeurt. in veel gemeen ten zijn de 
financiën leidend, maar we hebben 
een ruim budget waar we iets voor 
kunnen organiseren in deventer. en 
dat doen we samen en altijd met het 
belang van het kind voor ogen! dat 
vinden wij de deventer kwaliteit. en 
die kwaliteit willen we over de ge
hele linie leveren: van de GGd die 
de toe kenning afgeeft, tot de 
kinder opvang en de scholen.”
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beeldgemeente. er staat goed en ge
dragen beleid, we hebben een VVe 
kenniscentrum dat onder Sine Limite 
valt, er is een nieuw convenant met 
afspraken over de VVe, zodat we de 
kwaliteit nog verder kunnen ver hogen 
en de mensen die het doen zijn erg 
enthousiast en betrokken. al die 
componenten bij elkaar maken dat  
het tot zo’n mooi geheel.”

Geen papieren tijger
in het nieuwe convenant blijft de basis 
van de inspanningen rondom VVe over
eind, vertelt Yvonne.“ Veel gaat goed, 
dus daar houden we aan vast. Belangrijk 
voorbeeld is dat we hier VVe bieden 
vanaf twee jaar, terwijl dat landelijk 
nagenoeg altijd vanaf tweeëneenhalf 
jaar is. dat doen we omdat uit onder
zoek blijkt dat voor het tweede jaar 
starten niet zinvol is, maar vanaf twee 
jaar juist wel. daarnaast krijgen kinderen 
hier geen indicatie, maar een toeken
ning voor de VVe. en die toekenning is 
breed. Net als in andere gemeenten is 
taalachterstand, of een risico erop, wel 
de belangrijkste factor, maar ook bij 
bijvoorbeeld sociaalemotionele of 
sociaaleconomische problemen, geven 
we een toekenning af. in het nieuwe 
convenant bevestigen we ook naar 
elkaar toe dat we samen verantwoorde
lijkheid nemen voor een goed aanbod 
voor ieder kind en dat het goede aan
bod voor kinderen die iets extra’s nodig 
hebben VVe is.” de onderwijsinspectie 
deed de gemeente deventer nog een 
paar aanbevelingen. “Zij deden hier 
laatst een onderzoek en dat wees uit dat 
we goed in beeld hebben wat het effect 
en bereik van VVe is en welke opbreng
sten we behalen, maar dat we meer 
gestructureerd de kwaliteitscyclus kun
nen doorlopen. daar willen we partijen 

“We werken samen 
aan Deventer Kwaliteit, 
waarbij het kind altijd 
centraal staat!”

bij betrekken en hen verleiden afspraken 
met elkaar te maken over thema’s die 
binnen VVe van belang zijn. de door
gaande lijn van kinderopvang naar basis
onderwijs en de ouderbetrokkenheid 
zijn van die thema’s die zowel op de 
kinderopvang als op scholen spelen.  
Het initiatief om tot afspraken met hun 
voor schoolse partners te komen, ligt bij 
de school. daar komt het kind immers 
terecht. die afspraken bespreken en 
evalueren we minimaal eens per jaar, 
zodat we daar beleidsmatig op kunnen 
inspelen als dat nodig is. We blijven 
vanuit de stuurgroep een nog hogere 
kwaliteit aanjagen; dit conve nant wordt 

beslist geen papieren tijger. Het is 
belangrijk dat mensen in het werkveld 
ook voelen dat het wat van hen vraagt.” 

Lef
de wederkerigheid die van ouders wordt 
gevraagd is uniek in deventer. Yvonne: 
“als ik in andere gemeenten vertel dat 
wij van ouders iets vragen voor een 
gemeenteplek, vallen de monden open. 
in andere gemeenten vragen ze soms 
een financiële tegen prestatie van 
ouders, maar veel ouders ontbreekt het 
simpelweg aan financiële armslag om 
dat te kunnen doen. dus vragen we iets 
anders terug. en als je dat op deze 
manier aan de ouders ver telt, vinden ze 
het eigenlijk heel logisch. daarom is het 

We proberen ouders  
te verleiden om  
“mee te doen”
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zo belangrijk dat de VVetoeleiders er 
zijn: zij vertellen dit verhaal, zijn een stok 
achter de deur, een luister end oor, een 
steuntje in de rug en een vinger aan de 
pols. Ze kunnen allerlei rollen 
aannemen, maar doen dat wel altijd 
dichtbij de ouders. We hebben twee a 
drie keer per jaar een overleg over de 
wederkerigheid. de vrijwilligers centrale 
deventer speelt daar ook een 
belangrijke rol in, net als Carinova met 
het Steunpunt mantelzorg. Vrijwilligers
werk en mantelzorg bieden zijn allemaal 
activiteiten die onder wederkerigheid 
vallen. Net als inburgeren, verbeteren 
van het eigen taalniveau en het werken 
aan schulden. Wanneer Fanny en 
Marion, als VVetoeleiders, signaleren 
dat er financiële problemen zijn, kunnen 
ze doorverwijzen naar het Bad en warm 
toeleiden, bijvoorbeeld door een eerste 
keer de komst van de ouders aan te 
kondigen. Het vergt best wat lef van de 
gemeente om te werken met weder
kerig heid, zonder dit helemaal uit te 
schrijven. We proberen ouders te ver
leiden om “mee te doen”. dat werkt in 
onze ogen beter dan handhavend op te 
treden als ouders niet willen; dat zou 
haaks staan op onze visie dat het kind 
centraal moet staan.”

Netwerkstructuur
terwijl deventer zeer succesvol is in haar 
VVebeleid, blijven de verschillen in het 
land groot. Yvonne: “als we vroegtijdig 
blijven inzetten, heeft dat positieve 
effecten op de ontwikkeling van de 
kinderen op latere leeftijd. We luisteren 
als gemeente ook echt naar het veld. Zo 
wilden we vier regelingen voor 
peuterspelen onderbrengen in één 
nieuwe regeling. Het veld zag daar min
der heil in; de vier regelingen functio
neerden immers prima. daar hebben we 

goed naar geluisterd, met als eind resul
taat dat de vier regelingen een aantal 
gezamenlijke basisvoorwaarden hebben 
gekregen, in één verordening terecht 
zijn gekomen, maar verder overeind zijn 
gebleven. Zo bevestig je naar elkaar toe 
dat je samen bouwt! Voor ouders geldt 
dat we inzetten op het wegwerken van 
belemmeringen. Zo hebben ze keuze
vrijheid voor wat betreft de locatie 
peuterspelen/VVe en hoeven ze zelf 
geen subsidie voor hun VVeuren aan te 
vragen, dat regelen de kinderopvang
instellingen met ons. Zo stellen we maxi
maal veilig dat kinderen ook echt naar 
peuterspelen/VVe gaan. en als er dan 

toch problemen ontstaan, kunnen Fanny 
en Marion signaleren en doorverwijzen 
naar bijvoorbeeld het sociaal team en 
het Bad. Zo wil je dat een netwerk
structuur tot stand komt en werkt. Mijn 
belangrijkste taak daarbinnen is het aan
jagen. ik ben beleidsmatig verant woor
de lijk en ben ook budgethouder. ik wil 
met iedereen goede contacten hebben. 
tijdens de stuurgroepvergaderingen 
verzamelen we de meeste signalen en 
bepalen we gezamenlijk wat we doen. 
Wij doen het in deventer op deze 
manier, samen, met het kind centraal!”

“We doen het in 
Deventer samen,  
met het kind centraal”



13

Werkende bestanddelen

een sterke gemeentelijke wil om in te zetten  
op de ontwikkeling van jonge kinderen

VVe beschikbaar vanaf de leeftijd van twee jaar  
oud in plaats van vanaf tweeëneenhalf jaar

VVe-toeleiders die écht de tijd nemen  
voor zowel het kind als de ouders

VVe-toeleiders die oprecht geïnteresseerd  
zijn in het gehele gezinsleven en -systeem

VVe-toeleiders die een relatie met ouders  
weten op te bouwen en het vertrouwen winnen

VVe-toeleiders die vanuit deze relatie en het vertrouwen  
veel meer voor het gezin kunnen betekenen dan alleen de  
toeleiding naar VVe. en linkjes naar andere organisaties leggen

een cultuur van goede en waardevolle  
samenwerking tussen organisaties in de stad

deze werkende bestanddelen maken de  
VVe-toeleiding succesvol en het contact tussen  

de VVe-toeleiders en de ouders waardevol

Werkende bestanddelen  
VVE-toeleiding

1

2

3

4

5

6

7
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Het snelle handelen van Marion, dat is 
echt iets wat mevrouw Mousah graag 
wil benadrukken. “als ik haar iets vraag, 
een mail stuur of bel; ze komt direct in 
actie. Niet de volgende week, of 
morgen, maar direct. Het is heel fijn om 
steeds direct antwoord te krijgen als ik 
iets wil weten of iets onduidelijk is.” 

Waardering van diploma’s
tijdens het eerste contact tussen 
mevrouw Mousah en Marion ging het 
eerst over de kinderopvang van haar 
oudste dochter. “Ze ging rustig met mij 
zitten en we hadden het over de moge
lijk heden om kinderopvang te krijgen. 
We vulden samen ook direct een formu
lier in, waarmee Marion alles in gang 
kon zetten. dat hoefde ik niet alleen te 
doen.” dat hielp mevrouw Mousah 
enorm, want ondanks dat ze de taal al 
aardig machtig is, merkt ze dat formu

“Het is heel belangrijk  
voor mij dat ik bij een aardig 

iemand terecht kan als  
ik ergens mee zit!”

Mevrouw Mousah heeft een waardevol contact met VVetoeleider Marion 

lieren soms nog lastig zijn. “ik ben ook 
niet zo tevreden over hoe ik de taal 
spreek. in Syrië was ik onderwijzer voor 
leerlingen in de basisschoolleeftijd. en 
dan op een vergelijkbaar niveau met 
HBO in Nederland. dat heb ik van 
Marion begrepen. Ze heeft me geholpen 
met het waarderen van mijn Syrische 
diploma’s. ik wilde namelijk heel graag 

Mevrouw Mousah is vijf jaar geleden met haar man en drie kinderen 
van uit Syrië naar Nederland gekomen. Haar oudste dochter werd 

gezien door de GGd die vroeg of ze al naar de peuterspeelzaal ging. 
dat was niet het geval. VVetoeleider Marion de Smit kwam op 

bezoek. Het contact hielp niet alleen mevrouw Mousah verder, maar 
uiteindelijk zelfs haar buurvrouw.

“Ze zegt ook altijd:  
als je met iets zit,  
bel me!”

aan het werk. Volgens Marion kon dat 
met mijn diploma’s, maar moest ik 
werken aan mijn taalniveau. daarom ga 
ik tegenwoordig, om wat terug te doen 
voor de kinderopvang van mijn kinde



15

ren, naar de taalsalon. dat doe ik eens 
per week, meer lukt nu even niet. ik heb 
de zorg voor drie kinderen, ben inmid
dels weer zwanger en heb daarnaast 
met mijn man een winkel.”

Grote bos bloemen
de opening van de winkel is voor 
mevrouw Mousah exemplarisch voor 
hoe Marion werkt en hoezeer ze haar 
waardeert. “toen mijn man en ik vorig 
jaar onze winkel openden, stuurde ik 
Marion ook een uitnodiging. Ze kwam 
langs, met een grote bos bloemen. dat 
vonden we heel bijzonder! Het is voor 
mij belangrijk dat ik weet dat er een 
aardig iemand is bij wie ik terecht kan 

als ik met vragen zit. iemand die in mij is 
geïnteresseerd en me echt verder helpt. 
Ze zegt ook altijd: als je met iets zit: bel 
me!” Mevrouw Mousah was zo te
vreden over haar contact met Marion, 
dat ze er een Syrische vriendin (tevens 
haar buurvrouw) over vertelde. “toen  
ik een afspraak met Marion had, heb ik 
mijn buurvrouw erbij gevraagd. Zij zocht 
vrijwilligerswerk en ik wist zeker dat 
Marion ook wel iets voor haar kon be
tekenen. Na dat contact kreeg mijn 
buur vrouw nog dezelfde dag bericht.  
Ze kon op gesprek komen bij een 
kinderopvangorganisatie. daar gaat ze 
nu misschien wat doen bij het peuter
spelen of in de kinder opvang!”

“Het is heel belangrijk  
voor mij dat ik bij een aardig 

iemand terecht kan als  
ik ergens mee zit!”
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Bekentenisvolle quote

“als ik in andere gemeenten vertel dat wij van ouders iets 
vragen voor een gemeenteplek, vallen de monden open. 
Veel ouders ontbreekt het aan financiële armslag, dus 
vragen we iets anders terug. en als je dat op deze manier 
aan de ouders vertelt, vinden ze het eigenlijk heel logisch. 
daarom is het zo belangrijk dat de VVe-toeleiders er zijn: 
zij vertellen dit verhaal, zijn een stok achter de deur, een 
luisterend oor, een steuntje in de rug en een vinger aan de 
pols. Ze kunnen allerlei rollen aannemen, maar doen dat 
wel altijd dichtbij de ouders.”

yvonne tiemens, 
gemeente deventer

De kracht van  
wederkerigheid
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titia: “Sine Limite richt zich op de 
leeftijdsgroep 412 jaar, terwijl de VVe 
voor kinderen van 2 tot 7 is. Het leek 
een logisch idee om de VVe, voor de 
doorgaande lijn met het onderwijs, te 
verbinden aan Sine Limite. We zijn de 
trekker en werken nauw samen met 
GGd, raster welzijn, scholen, 
kinderopvangorganisaties en gemeente. 
Met als doel dat het goed gaat met de 
kinderen in deze stad.”

Sterke cultuur van samenwerking
Volgens titia is het succes van de VVe
aanpak voor een groot deel toe te 
schrijven aan de samenwerking. “er is in 
deventer een sterke cultuur van samen
werking. die is ontstaan doordat je 
steeds weer ziet dat je, door samen te 
werken, zelf ook sterker wordt. en dan 
gaat het uiteindelijk ook beter met de 
kinderen en daar doen we het voor. 
Samenwerken voelt zo ook logisch. er is 
veel betrokkenheid en dat wordt heel 
gewoon gevonden.” de kruisbestuiving 
levert nieuwe inzichten op. titia: “ik had 

vooral verstand van onderwijs, maar 
door nauw samen te werken met wel
zijn, heb ik ervaren dat je op een andere 
manier naar kinderen kunt kijken. en 
naar hoe je laagdrempelig succesvol 
contact legt met ouders. dan ben je gek 
als je daar zelf niets mee doet. dat is 
wat de kruisbestuiving oplevert! als je 
scholen en kinderopvang bij elkaar aan 
tafel zet, gaat het in het begin echt niet 
allemaal vanzelf. Spreken ze eenmaal 
elkaars taal, dan ontstaat er chemie en 
zie je de doorgaande lijn echt ontstaan. 
die chemie krijgt je niet door alleen 
samen te werken met overdrachts
formulieren.”

Onafhankelijke toeleiders
een ander sterk punt is dat iedere orga
nisatie in de samenwerking doet waar 
het goed in is. “in de stuurgroep heb
ben we bijvoorbeeld de VVetoeleiding 
bedacht. de eerste vraag was: wie gaat 
het uitvoeren? Verpleegkundigen van de 
GGd? die geven de toekenning af, heb
ben het contact met de ouders en kun

titia Vollema (Sine Limite) koestert de sterke deventer’  
cultuur van samenwerking

“Door samen te
werken, word je zelf 

ook sterker”
titia Vollema is bestuurder van samenwerkingsverband 

voor het onderwijs Sine Limite. Het is klein begonnen en 
steeds groter gegroeid. Bijvoorbeeld doordat de Voor en 
vroegschoolse educatie (VVe) er onder werd gebracht.

De kracht van  
wederkerigheid
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nen inschatten of ouders en hun kind 
zelf de stap naar de kinderopvang kun
nen zetten. Maar ze op weg helpen om 
aan te komen bij de kinderopvang, als 
dat niet gemakkelijk gaat, is niet de 
core business van de GGd. Van wie dan 
wel? Welke organisatie werkt dichtbij 
mensen in de wijken en kan signaleren 
en doorverwijzen? Zo kwamen we bij 

hulpverlening en zijn wantrouwend naar 
instanties die moeilijke brieven schrijven. 
dan is een mevrouw die op de bank 
gaat zitten, koffie drinkt, tijd voor je 
heeft en je verder helpt heel prettig. Het 
mooie is dat de VVetoeleiders hun werk 
niet afbakenen, maar de ouders op het 
goede spoor proberen te brengen. Maar 
ze merken dat het bij andere organisa
ties niet altijd opgepakt wordt. Of dat 
ouders blijven bellen als ze weer tegen 
iets aanlopen. en dat is op zich prachtig, 
maar dan komen onvermijdelijk de 
eigen lijke taken onder druk te staan. dat 
stelt ons voor een vraag of we de toe
leiding moeten uitbreiden of dat we de 
leemte die er blijkbaar is op een andere 
manier moeten vullen.”

raster welzijn uit. Ze geven die laatste 
stap nu vorm. Het is heel kwetsbaar 
voor ouders, want er komen mensen bij 
je thuis, in jouw privésituatie. daar moet 
je wel op in kunnen spelen. Fanny en 
Marion zijn echte deventerse dames;  
ze spreken letterlijk de taal, kennen de 
wijken, weten waar ze met signalen 
naar toe kunnen en hoe ze mensen kun
nen verbinden. Het is prachtig zoals zij 
dat doen. dat is puur vakmanschap en 
gaat niet over professionals die vast
zitten in werkprocessen en protocollen. 
Zij mogen van het begin tot het eind 
met deze ouders en hun kind bezig zijn. 
Waarbij het eind de toeleiding naar de 
VVe is.”

Niet afbakenen
titia bespeurt ook een valkuil. “de VVe
toeleiders zijn onafhankelijk en hebben 
alleen het belang van de ouder en het 
kind te dienen. Ze komen iets brengen 
voor het kind en iedere ouder wil het 
beste voor zijn of haar kind. Het zijn 
vaak gezinnen waar meer aan de hand 
is; ouders zijn zelf al bekend met en bij 

“Het mooie is dat de 
VVE-toeleiders hun 
werk niet afbakenen”
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Beste aanpak 
Het is een vraag die uiteindelijk, net als 
andere signalen, bij de stuurgroep be
landt. daar is destijds ook besloten een 
Kenniscentrum VVe onder te brengen 
binnen het Kenniscentrum Passend 
onderwijs van Sine Limite. titia: “Ver
volgens kregen we opdracht de uit
voering en coördinatie erbij te nemen. 
en scholing te organiseren. dat werkt 

goed. Wij krijgen subsidie, vragen het 
veld welke scholing het wenst en orga
niseren het aanbod waar kinder opvang
organisaties vervolgens gratis gebruik 
van kunnen maken. daarnaast bieden 
we themamiddagen, bijvoorbeeld over 
slimme peuters, en scholing op aan
vraag. We organiseren netwerk bijeen
komsten voor managers en andere des
kundigen binnen het veld, maar ook de 
aanschaf van een nieuw kindvolg sys
teem. daarnaast leveren wij specialisten 
voor observaties die met pedagogisch 
medewerkers en ouders de beste aan
pak voor een kind in de groep willen 
realiseren. Want dat is uiteindelijk waar 
we met z’n allen aan werken: dat het 
goed gaat met kinderen in onze stad!”

“We willen dat  
het goed gaat met 
kinderen in onze stad ”



als ouders van een kind met of zonder een toekenning  
voor Voor- of vroegschoolse educatie (VVe) niet zelf hun 
weg weten te vinden naar het aanbod aan peuterspelen, 
dan komen de toeleiders in actie. Zij gaan op huisbezoek  
bij ouders om meer uit te leggen over het aanbod en wat 
ouders daarvoor moeten doen in termen van wederkerig-
heid. Met als doel dat kinderen naar de peuterspeelzaal 
kunnen gaan en optimale ontwikkelings kansen krijgen. 

in dit mini-magazine vertellen VVe-toeleiders Marion de 
Smit en Fanny Verschuur, directeur-bestuurder titia Vollema 
(Sine limite), yvonne tiemens (gemeente deventer) én twee 
moeders over deze in nederland unieke aanpak.  
en wat het oplevert.

Over dit mini-magazine


