1.

Voorwoord

3

2.

Missie

4

3.

Individuele ondersteuning gezinnen: plan op maat

5

4.

Bijeenkomsten voor ouders, kinderen en jongeren

7

5.

Samenwerkingspartners

9

6.

Vrijwilligers

10

7.

Communicatie & PR

12

8.

Fondsenwerving

16

2

Voor je ligt het eerste jaarverslag van Stichting Bretels. Met de officiële oprichting van onze stichting
op 6 januari 2016, stond dit jaar in het teken van bouwen, leren, bekendheid krijgen en het
ondersteunen van de eerste gezinnen. Soms ging het precies zoals we hadden verwacht, andere
keren ging het helemaal anders. We hebben enorm veel geleerd en op basis daarvan hebben we ons
aanbod en onze werkwijze ook aan kunnen passen waar nodig.
Het ondersteunen van de eerste gezinnen was voor ons heel mooi om te doen. Juist voor hen, voor
gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren, zijn we ons initiatief gestart. Als ze dan de
weg naar de stichting weten te vinden en we kunnen in zo’n korte tijd al een verschil maken, dan geeft
dat vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Naast het ondersteunen van gezinnen op individuele
basis en tijdens bijeenkomsten, hebben we ook veel contacten gelegd. Contacten met
vrijwilligersorganisaties, bedrijven en professionals. Dat was niet alleen leuk maar ook leerzaam en
heeft ons veel inzicht gegeven in het bepalen van onze positie en het opbouwen van relevante
samenwerkingsrelaties..
Voor ons is met de oprichting van Stichting Bretels een droom werkelijkheid geworden. We nemen je
in dit jaarverslag dan ook graag mee naar hetgeen we in 2016 hebben gedaan. We hopen dat je daarin
het enthousiasme leest waarmee we dat hebben gedaan en de energie die het ons gegeven heeft.

Nicky, Suzanne & Femke Westerhof

Initiatiefneemsters Stichting Bretels
Februari 2017
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Missie

Een moeder, onze moeder: Els.
Niet zomaar een vrouw maar een hele bijzondere. Zij leerde ons altijd uit te gaan van het positieve, je
schouders eronder te zetten als het even tegen zit, je hart te volgen, te vechten waar je voor staat,
zelfstandig te zijn, er het maximale uit te halen en bovenal het leven lief te hebben. Ze is op 31 mei
2004 op 46-jarige leeftijd overleden. Ze zal altijd ons voorbeeld blijven en daarom vormen haar
levenslessen de basis van Stichting Bretels. Zij is onze inspiratiebron om ons in te zetten voor jonge
gezinnen die een of beide ouders gaan verliezen of hebben verloren. Met een plan op maat per gezin
en het faciliteren van plenaire samenkomsten voor volwassenen en kinderen bieden we deze
doelgroep houvast in een moeilijke periode.

Voor wie?
Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren. Het
is daarbij niet van belang wat de reden van het overlijden is. Iedereen die in een dergelijke situatie zit is
welkom bij Stichting Bretels. Onder jonge gezinnen verstaan we gezinnen waarvan het jongste kind
maximaal achttien jaar oud is. Daarnaast richten we ons dit jaar in eerste instantie op gezinnen die
woonachtig zijn in (de regio) Haarlem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de Bollenstreek.
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Stichting Bretels gaat uit van de gedachte dat ieder mens, ieder gezin en iedere situatie uniek is.
Daarom is het onmogelijk om gezinnen binnen onze doelgroep een vast aanbod te bieden. Wij
geloven dan ook in de kracht van een plan op maat. Vanaf het moment van aanmelding tot het
moment van uitvoering van het plan doorlopen we vijf stappen:

We hebben in 2016 ervaren dat dit stappenplan een goede basis blijkt voor de individuele
ondersteuning van gezinnen. Waar onze verwachting was dat mensen uit de sociale omgeving van
een gezin of professionals contact met ons op zouden nemen voor de aanmelding, bleek dat vaker
een van de ouders zelf. Met uitzondering van één gezin heeft iedereen het eerste contact met de
stichting gelegd via de mail. Daarvoor werd in de meeste gevallen het contactformulier op de website
gebruikt.
We hebben een eerste contact altijd opgevolgd met een telefonische afspraak. Daarin hebben we
kort verteld wie we zijn en wat de stichting doet. Ook was er in dat gesprek de mogelijkheid om de
betreffende ouder over de situatie waarin hij of zij zit te laten vertellen. Het bleek in de meeste
gevallen een mooie eerste kennismaking te zijn die bovendien drempelverlagend werkt en de
spanning die er in veel gevallen toch is weg te nemen.
Op het telefoongesprek volgde dan een eerste fysieke kennismaking. Een van de coördinatoren is
daar altijd met een van de vrijwilligers naartoe gegaan. Welke vrijwilliger het beste paste hebben we
ingeschat op basis van het gesprek, het gevoel dat we daarbij hadden en de kwaliteiten en
achtergrond van onze vrijwilligers. Dat is eigenlijk in 2016 in alle gevallen goed uitgepakt.
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De kennismaking met het gezin heeft in de thuissituatie plaatsgevonden. Het was mooi om te ervaren
dat we op een plaats die voor mensen zó thuis en veilig voelt, ruimte kregen om binnen te komen. Het
geeft een totaalbeeld waardoor je een gebeurtenis ook beter in de context kunt plaatsen. Het eerste
gesprek staat in het teken van verdere kennismaking en het uitvragen van de behoefte. Juist dat
laatste punt blijkt echter lastig te zijn. Veel ouders ervaren chaos, enorm verdriet, zorgen om de
kinderen, moeilijkheden met (re)integratie in het arbeidsproces en enorm veel praktische zaken die
geregeld moeten worden. Het is ontzettend moeilijk om daarin een duidelijke behoefte voor
ondersteuning bij de stichting aan te geven. Andersom vraagt het van onze vrijwilligers dat ze niets
invullen, niet oordelen en iemand de rust en ruimte geven om het verhaal te delen en te komen tot
inzicht in de behoefte. We hebben wel geconstateerd dat dat van onze organisatie vraagt om
deskundigheidsbevordering op dit onderwerp maar ook tot het verlengen van deze fase. Misschien
lukt het namelijk pas om na enkele gesprekken te komen tot een behoefte. En wellicht lukt dat binnen
afzienbare termijn helemaal niet. Ook daarop moeten we als organisatie voorbereid zijn,
We hebben in alle gevallen direct in kunnen stappen om de individuele behoefte van gezinnen te
verwezenlijken. Soms konden we dat zelf door bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers, In andere
gevallen hebben we daarvoor (professionele) samenwerkingspartners ingezet. Een greep uit de
vragen die ons dit jaar bereikt hebben en waar we mee aan de slag zijn gegaan:


Behoefte aan laagdrempelig verhaal delen. Dat hebben we ingevuld door de regelmatige
inzet van vrijwilligers die thuis bij het gezin langsgaan.



We hebben een laatste wens vervuld van een alleenstaande moeder met haar twee jonge
kinderen die komt te overlijden. Hun laatste wens was om de Eiffeltoren in Parijs te zien en
daar zijn ze met elkaar een weekend naartoe gegaan.



Behoefte aan coaching en ondersteuning bij de opvoeding van en omgang met kinderen. Dit
hebben we gedaan in samenwerking met Praktijk Druppel.



Behoefte aan het organiseren en (goed) regelen van de financiën. Ook de behoefte aan een
‘second opinion’ om mee te kijken of alles inderdaad goed geregeld was hebben we in
kunnen vullen. Dit hebben we samen met Schut & Bruggink Estate Planners gedaan.



Behoefte aan het meedenken over de logistieke opvang van de kinderen na een overlijden.



Behoefte aan advies over arbeid gerelateerde vraagstukken over re-integratie.



We hebben de mogelijkheden verkend om met een opruimcoach aan de slag te gaan.
Sommige gezinnen hebben namelijk aangegeven dat het huis opruimen en georganiseerd
houden een te grote opgave blijkt en veel stress veroorzaakt.

1.
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Naast het bieden van individuele ondersteuning per gezin, geloven we ook in de kracht van het delen
van ervaringen. We hebben in 2016 gezien dat er onder gezinnen binnen de doelgroep grote behoefte
is om mensen te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten, Mensen aan wie ze niet hoeven uit
te leggen hoe ze ze zich voelen of waar ze als gezin doorheen gaan. Mensen die dat vanzelf snappen
omdat ze er zelf ook mee te maken hebben.
We hebben daarom dit jaar de volgende bijeenkomsten ontwikkeld:


Bretels Bondgenoten: bijeenkomsten voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. De
bijeenkomsten kenmerken zich als vertrouwelijk, inhoudelijk én vooral ook leuk. We maken
een combinatie tussen workshops en voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan.
Ouders kunnen tijdens de bijeenkomsten blijven. We geven hen een aparte ruimte en zo
kunnen ook zij tijdens deze momenten ervaringen met elkaar en de vrijwilligers uitwisselen.
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we bijvoorbeeld gedanst en gerapt:

Naast het rappen en dansen konden er

Eigen rapteksten maken

Echte circusartiesten!

ook dromenvangers geknutseld worden



Bretels Bijeen: bijeenkomsten voor ouders. Er zijn zowel ouders welkom die hun partner
verloren hebben als ouders die weten dat dat ze te wachten staat. Tijdens de bijeenkomsten
stellen we een thema centraal waarvoor we een deskundige uitnodigen om over het
onderwerp te vertellen. Dat kan natuurlijk een combinatie van thema’s zijn. Vooraf en na afloop
maken we voldoende ruimte om met elkaar en met vrijwilligers in gesprek te gaan. Tijdens de
eerste bijeenkomst konden ouders bijvoorbeeld een workshop volgen over de omgang met /
opvoeding van hun kinderen in deze moeilijke fase en een workshop over financiën en
wettelijke regelingen. Met beide bedrijven die de workshops verzorgden zijn we ook
samenwerkingsrelaties aangegaan voor individuele ondersteuning van gezinnen.

 Bretels Besluit 2016: op verzoek van de gezinnen hebben we tussen kerst en oud & nieuw
nog een activiteit georganiseerd. Voor veel gezinnen is het een moeilijke tijd rondom de
feestdagen en ze hadden behoefte aan een samenzijn. Samen met Vuur & Vlam Catering
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hebben we met kinderen en ouders een kookworkshop georganiseerd en daarna aan lange
tafels gegeten. Een avond vol verbinding en (h)erkenning. Voor de meesten met een lach en
met een traan.

Voor veel gezinnen is een eerste kennismaking met Stichting Bretels door middel van Bretels Bijeen of
Bretels Bondgenoten laagdrempelig.
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Als Stichting Bretels vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met regionale
partners. In 2016 hebben we hier een goede basis voor gelegd en zijn de eerste contacten gelegd met
samenwerkingspartners. We hebben gemerkt dat persoonlijk contact en vanuit onze persoonlijke
overtuiging aangeven waar Stichting Bretels voor staat, belangrijk is voor het vertrouwen in onze
stichting en de geloofwaardigheid. We hebben bijvoorbeeld samenwerkingsrelaties opgebouwd met:


Collega-stichtingen/vrijwilligersorganisaties
We hebben veel samengewerkt met het Adamas Inloophuis, een inloophuis waar mensen
met kanker en hun naasten terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning. Maar ook met
hospices in de regio, Stichting De Jonge Weduwe, Stichting Achter de Regenboog, Stichting
Opkikker en Stichting Nabestaandenzorg hebben we contact gelegd.



Zorgprofessionals
Stichting Bretels is te allen tijde een vrijwilligersorganisatie. Toch hebben we gemerkt dat er
voor sommige vraagstukken ook professionele inzet nodig is en daarnaast is het ook voor ons
fijn om met professionals te kunnen sparren. In het kader daarvan hebben we bijvoorbeeld
samenwerkingsrelaties opgebouwd met Centra voor Jeugd en Gezin in de regio, en hebben
we kennisgemaakt met kindertherapeuten en rouwtherapeuten.



Scholen
We hebben gemerkt dat het contact met scholen voor Stichting Bretels belangrijk is. We zien
dat er op scholen in verschillende mate aandacht is voor kinderen die een ouder gaan
verliezen of hebben verloren. We hebben eerste contacten gelegd met zowel basisscholen
als middelbare scholen in de regio.



Stichting Nabestaandenzorg
Samen met Stichting Nabestaandenzorg hebben we een plan voor de pilot ‘Steun na
partnerverlies’ ontwikkeld voor de gemeente Haarlem. Na een pitch in november hebben we
recent gehoord dat we van de gemeente een innovatiesubsidie krijgen om deze pilot in 2017
op te zetten,
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Nadat de oprichting van de stichting in januari 2016 zijn we aan de slag gegaan met het werven van
vrijwilligers. Met alle mensen die zich aangemeld hadden zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd om
te kijken of ze geschikt waren om als vrijwilliger voor Stichting Bretels aan de slag te gaan. We hebben
aangegeven dat we een nieuwe stichting waren en dat we daarom verwachtten dat vrijwilligers met
ons samen wilde pionieren. Bij het aannemen van de vrijwilligers was immers nog niet duidelijk wat de
exacte invulling van het vrijwilligerswerk zou zijn.

Bij Bretels hechten we veel waarde aan de kwaliteit
van de ondersteuning verleend door onze vrijwilligers.
Niet alleen voor de gezinnen maar juist ook voor het
welzijn van de vrijwilliger zelf. Ze gaan immers aan de
slag met een kwetsbare doelgroep en de verhalen
kunnen grote impact hebben. Daarom hebben we de
Bretels Basistraining ontwikkeld die alle vrijwilligers
verplicht zijn te volgen voordat ze aan de slag kunnen
bij Stichting Bretels. Deze basistraining vond plaats in
mei 2016 en er namen 11 vrijwilligers aan deel.
De training beslaat 2,5 dag en bestaat uit drie
modules:


Module 1: kennismaken en Stichting Bretels (halve dag)
Tijdens deze eerste module die een halve dag duurt maken de vrijwilligers kennis met elkaar
en de initiatiefnemers van Stichting Bretels. Door middel van creatieve methoden leren ze
elkaar op informele, persoonlijke en vertrouwelijke wijze kennen. Daarnaast wordt informatie
gegeven over de achtergrond van Stichting Bretels, de reden van oprichting en waar we voor
staan.



Module 2: kennis (hele dag)
In de tweede module draait het om kennis. Vrijwilligers krijgen les van een kindertherapeut die
dieper in gaat op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, de manier waarop ze rouw
ervaren en beleven en tot slot over de wijze waarop je het beste met ze kunt communiceren.
Daarnaast komt een rouwtherapeut vertellen over rouw en verlies. Over hoe je dat herkent en
hoe je daar als professionele vrijwilliger mee omgaat.
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Module 3: gesprekstechnieken (hele dag)
De derde module staat in het teken van gesprekstechnieken. Het gaat dan niet alleen om de
theoretische kaders maar in samenwerking met een acteur worden ook echte gesprekken
nagebootst en kan de opgedane kennis omgezet worden naar de praktijk.

De training werd afgesloten met een feestelijk moment waarop de nieuwe vrijwilliger een
samenwerkingsovereenkomst met de stichting ondertekende.

In 2016 is een aantal vrijwilligers gestart met de individuele begeleiding van de gezinnen, Dit gebeurde
altijd in samenwerking met één van de coördinatoren. Daarnaast zijn de vrijwilligers in projectgroepen
verdeeld om evenementen als Bretels Boules, Bretels Bondgenoten en Bretels Bijeen te organiseren.
Op deze manier blijven de vrijwilligers betrokken bij de stichting, ook wanneer ze nog geen gezinnen
op individueel vlak begeleiden.
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In 2016 heeft stichting Bretels op verschillende manieren gewerkt aan de naamsbekendheid. We
hebben verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit doel te bereiken,


Website: We hebben een website ontwikkeld waarop gezinnen informatie kunnen vinden
over de stichting, onze werkzaamheden en de evenementen die we organiseren. Via de
website konden gezinnen zich aanmelden voor activiteiten via het inschrijfformulier op de
website. Wanneer er nieuws te vermelden was omtrent de stichting en onze werkzaamheden
werd dit middels een nieuwsbericht op de site vermeld.

(Screenshot homepage www.stichtingbretels.nl)



Facebook: Op 16 februari 2016 is onze Facebookpagina live gegaan. In eerste instantie hebben
wij onze eigen connecties uitgenodigd om de pagina te liken. Binnen 4 dagen stond de teller
al op 556 likes. Gedurende het jaar is de groei gestaag doorgezet en op 31 december 2016
was het aantal likes 953. We merken dat er een enorme betrokkenheid is bij de berichten die
we posten. Deze betrokkenheid is het grootst wanneer we nieuws rondom de stichting en
onze werkzaamheden posten of wanneer de post een persoonlijke noot heeft. Er is veel
interactie met onze connecties en we zorgen ervoor dat we een korte reactietijd hebben.
Er zijn ook gezinnen bij ons terecht gekomen die ons via de Facebookpagina. Hieruit kunnen
we opmaken dat Facebook dus een geschikte manier is gebleken om onze doelgroep te
bereiken.. Via Facebook hebben we ook onze evenementen en bijeenkomsten
gecommuniceerd. Het aanmelden voor de bijeenkomsten liep niet via Facebook maar op
deze manier werd er wel aandacht voor gegenereerd.
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(Groei van het aantal likes voor de Facebookpagina van Stichting Bretels in 2016)



Folder: Samen met een grafisch designer hebben we gewerkt aan een folder die we kunnen
distribueren onder stakeholders om op die manier onze doelgroep te bereiken. We vonden
het belangrijk dat de folder goed aansloot bij onze huisstijl. Daarnaast moest een beknopt
maar compleet beeld geven van de stichting en het werk dat we doen.

(Voor -en achterkant van de flyer)
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Media: In 2016 hebben we meerdere keren persberichten verstuurd aan lokale media. Het
ging dan met name om het aankondigen van events en het communiceren van nieuws. Dit
heeft in bijna alle gevallen geleid tot publicaties in lokale dagbladen. Daarnaast hebben we
ook een interview gegeven voor een lokale radiozender.

(Artikel over Bretels Boules, Haarlemmer)

(Artikel over de eerste editie van Bretels Bondgenoten,
Haarlemmer)

(Artikel op de voorpagina van de Haarlemmer over eerste editie Bretels Bijeen)
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1-op-1: Het afgelopen jaar hebben we veel 1-op-1 gesprekken gevoerd met stakeholders om
onze naamsbekendheid te vergroten. We vonden het belangrijk om onze stakeholders kennis
te laten maken met onze stichting en het werk dat we doen. Ze spelen namelijk een
belangrijke rol in het bereiken van onze doelgroep.



Presentaties: In 2016 hebben we meerdere presentaties gegeven, Eén daarvan was bij Rotary
Kennemerlaat Dit heeft geleid tot het verkiezen van onze stichting tot goed doel van de
Santarun 2016. Dit heeft veel publiciteit en financiële middelen opgeleverd.
Daarnaast hebben we een presentatie gegeven op een notarissenbijeenkomst in Haarlem. Dit
heeft zeker bijgedragen aan onze naamsbekendheid en ons netwerk uitgebreid.
Tot slot hebben we presentatie gegeven aan de leerlingen van het Kennemer College in
Beverwijk. We hebben hen informatie gegeven over de stichting en zijn actief aan de slag
gegaan met een opdracht.

Naast al deze externe communicatie is er uiteraard ook interne communicatie, met name met onze
vrijwilligers. Dit heeft gebeurde met name via de email, bijeenkomsten en per telefoon. Op deze
manier blijven alle vrijwilligers betrokken bij de gang van zaken.
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We hebben dit jaar voldoende financiële middelen geworven om de externe kosten die we gemaakt
hebben te kunnen dekken. Dat hebben we kunnen doen dankzij de inzet van particuliere donaties en
fondsaanvragen, Deze fondsaanvragen hebben we gedaan bij een landelijk fonds en verder regionale
fondsen. Bijzonder dat zoveel fondsen ons hun vertrouwen gegeven hebben om dit eerste jaar op te
bouwen. De coördinatoren, die gemiddeld twee dagen per week per persoon voor de stichting
werken hebben dat nagenoeg vrijwillig gedaan. Daarnaast hebben we ook een eigen fondsenwervend
evenement georganiseerd: het Bretels Boules Toernooi.
Bretels Boules toernooi 2016
Op 18 september 2016 vond de eerste editie van het Bretels Boules toernooi plaats. Dit was het eerste
evenement van Stichting Bretels en het was bedoeld om naast naamsbekendheid ook geld op te
brengen. De inschrijvingen voor het evenement kwamen wat traag op gang maar op de dag zelf
hadden we uiteindelijk 90 boulers. Daarnaast was er ook een groot aantal toeschouwers en mensen
die deelnamen aan de barbecue. De zon scheen, er was live muziek, er werd gelachen, gedronken,
gebouled en gebarbecued; het was een geslaagde dag. Dit kwam mede door het grote aantal
sponsoren. De uiteindelijke opbrengt van deze mooie dag was €4.212,-.
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