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Deel 1: Praktijkbeschrijving 
 
1.1. Definitie en omschrijving  
 
Missie 

 
Domo biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan 
huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen van -9 maanden tot 12 jaar. Met deze één-op-één aanpak wil Domo: 

• talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen; 

• het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken; 

• ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken. 
Zo voorkomen we dat alledaagse problemen en opvoedingsvragen onoverkomelijk worden. 

 
Domo betekent ‘huis’ in het Esperanto en staat voor ‘Door Ondersteuning Mee Opvoeden’. 
 
Visie 
 
Ouders als belangrijkste actoren in de opvoeding van hun kinderen 
Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van kinderen. Van ouders met jonge kinderen wordt veel 
verwacht. Verzwarende factoren als armoede, werkloosheid, slechte huisvesting en het ontbreken van een 
ondersteunend netwerk, confronteren gezinnen met sociale uitsluiting, achterstelling en/of isolement, een 
verlaagd zelfbeeld, … doen een aantal opvoedingsvaardigheden vaak naar de achtergrond verdwijnen.  
 
Solidariteit en steun zijn in onze samenleving de meest beschermende factoren bij kwetsbare gezinnen. Door 
de regelmatige aanwezigheid van een vrijwilliger in een gezin, vergroot Domo de draagkracht, de weerbaarheid 
en de vaardigheden van de ouders, werkt Domo aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin en 
draagt Domo preventief bij tot het welzijn van het kind. 
 
Domo realiseert deze missie door te werken aan drie kernopdrachten:  

1. werken aan de eigenwaarde, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders en kinderen;  

2. sociale en opvoedkundige steun, vriend aan huis zijn;  

3. sociaal netwerk herstellen en verruimen (bv. cultuurparticipatie, sport, spel, vakantie, ...).  
Domo doet dit laagdrempelig en ongedwongen, integraal en dialooggericht, ontplooiend en talentgericht, 
verbindend en krachtgericht. 
 
Het uitgangspunt is dat kinderen, jongeren en hun ouders hun sterke kanten en sociaal netwerk weten te 
benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden en veel voorkomende 
lichte problemen die bij het normale opvoeden horen, zelf kunnen oplossen. 
 
Eén op één 
De onvoorwaardelijke aanwezigheid van één vrijwilliger in één gezin helpt dit isolement te doorbreken. De 
actieve steun en inzet op empowerment en talentontwikkeling, verhogen de draagkracht én de 
toekomstkansen voor alle leden binnen deze gezinnen.  

 
Domo voorkomt zo dat alledaagse moeilijkheden in gezinnen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. 
Alle kinderen moeten de kansen krijgen om uit te groeien tot evenwichtige en veerkrachtige volwassenen. 
 
Solidair en verbonden 
Solidariteit is de basiswaarde van Domo. Op basis hiervan bouwen we een warme, vriendschappelijke, 
betrouwbare en verbindende brug naar de Domo-gezinnen en hun kinderen. 
 
Ongedwongen en laagdrempelig, integraal en dialooggericht 
De ongedwongen keuze van een gezin om Domo-ondersteuning te krijgen, zorgt voor een vertrouwensband 
met de vrijwilliger. Doordat ook de vrijwilliger die ‘ongedwongen’ keuze maakt om met dit gezin een stukje 
levensweg te bewandelen, ontstaat er een vorm van ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’ in de relatie tussen 
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vrijwilliger en gezin. Omdat de vrijwilliger de noden van het gezin aanvoelt en daaraan beantwoordt, ontstaat 
er ‘zorg op maat’. 
 
Ontplooiend en talentgericht, verbindend en krachtgericht 
Door met de kinderen op te trekken, ontdekt de Domo-vrijwilliger de talenten van de kinderen en zoekt hij/zij 
samen met het gezin naar mogelijkheden om deze verder te ontplooien.  
De vrijwilliger heeft door positieve betrokkenheid extra aandacht voor talenten en mogelijkheden van kinderen 
en hun ouders, bevestigt hen hierin en creëert mee een klimaat waarin deze talenten kunnen groeien. Hierdoor 
groeit het zelfvertrouwen van de ouders én dat van de kinderen. Ook de vrijwilligers zelf vinden in de Domo-
werking een voedingsbodem waarin ze hun vaardigheden en talenten verder kunnen ontwikkelen. De 
vrijwilliger brengt het gezin in contact met voorzieningen, verenigingen en diensten. Het gaat om samen dingen 
doen, met respect voor het tempo van het gezin waarin wederzijds vertrouwen kan groeien.  
 
Respectvol, gelijkwaardig en wederkerig 
Respect voor de ouders als opvoeders van hun kinderen en voor hun filosofische, politieke en religieuze 
overtuigingen is een basisvoorwaarde om in vertrouwen te kunnen samenwerken. De Domo-vrijwilligers laten 
hun eigen normen thuis en luisteren zonder te oordelen.  

 

1.2. Doelgroep: kwetsbare gezinnen met jonge kinderen 
 

Domo richt zich naar kwetsbare gezinnen, die niet alleen over te weinig inkomen, maar ook te weinig 
hulpbronnen beschikken om moeilijkheden het hoofd te bieden en volwaardig te participeren aan alle 
domeinen van de samenleving.  
 
De meeste gezinnen die Domo bereikt, kenmerken zich door een multicomplex karakter van problemen: niet 
alleen het onzeker inkomen, schulden of zwakke positie op de arbeidsmarkt, maar vaak ook het probleem van 
betaalbare huisvesting, van lichamelijke en psychosomatische klachten, conflictueuze relaties en het 
ondergebruik van rechten en diensten.   
Ouders, vooral moeders in éénoudergezinnen, van zowel autochtone als allochtone afkomst, lopen vast in 
hun multicomplexe situatie en kunnen daarbij het gevoel hebben dat ze er alleen niet uit raken, dat ze zelf 
weinig tot niets kunnen veranderen aan de situatie.    
De gezinnen leven vaak in een maatschappelijk isolement: conflict met gezin(nen) van herkomst, weinig 
contact met buren, weinig deelname aan het verenigingsleven, vaak verhuisd, …. 

 
Voor een heel aantal gezinnen is Domo de eerste kennismaking met laagdrempelige gezinsondersteuning. 
Deze gezinnen hebben de weg tot andere instanties (nog) niet gevonden of zijn - al dan niet door eerdere 
ervaringen - weinig of niet geneigd om gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Domo kan voor hen 
vermijden dat ze in meer intensieve vormen van hulpverlening rollen of kan helpen de drempel te verlagen 
indien meer gespecialiseerde vormen van hulp aangewezen zijn.   
 
Daarnaast zijn er gezinnen die hun vertrouwen in de bestaande hulpverleningsorganisaties kwijtspeelden en bij 
wie enkel de Domo-vrijwilliger nog welkom is: doordat vrijwilligers wekelijks veel tijd doorbrengen in het gezin, 
investeren zij in een duurzame vertrouwensband en bereikt Domo eveneens die gezinnen waarin de 
professionele hulpverlening niet slaagt.  
Domo-vrijwilligers ondersteunen als buddy die gezinnen waar tal van hulpverleners over de vloer komen of 
waar net een intensieve gezinsbegeleiding afgerond werd.  
 
De Domo-vrijwilliger ondersteunt het hele gezin en heeft daarbij speciale aandacht voor de kinderen. 
Kansarmoede is voor kinderen veel meer dan financiële armoede; de impact van het opgroeien in armoede op 
de ontwikkelings- en toekomstkansen van kinderen is dan ook zeer groot. Gezien het preventieve en het ‘aan 
huis’ karakter van Domo, richten we de ondersteuning vooral op jonge kinderen tot twaalf jaar.  
De actieve steun en inzet op empowerment en talentontwikkeling, het doorbreken van sociaal isolement en 
het bevestigen en versterken van de ouders in hun opvoedende rol, verhoogt de draagkracht en 
toekomstkansen voor alle gezinsleden.  
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1.3. Doel: preventie door presentie 
 
Domo wil de levenskwaliteit in de gezinnen verhogen, de eigen kracht versterken en het sociaal netwerk 
vergroten, waardoor de ontwikkelingskansen van de kinderen groeien en het zelfvertrouwen in de eigen 
mogelijkheden bevestigd en versterkt worden. Door in te gaan op concrete vragen helpt Domo voorkomen dat 
alledaagse moeilijkheden van het gezin uitgroeien tot ernstige problemen. Domo helpt gezinnen om zich 
(terug) thuis te voelen in de samenleving en ondersteunt hen om gebruik te maken van haar voorzieningen 
(maatschappelijke integratie).  
 
Vrijwilligers werken hieraan door langdurig en regelmatig in het gezin ‘present’ te zijn en met het gezin op weg 
te gaan. De ondersteuning van de Domo-vrijwilligers gebeurt vanuit een preventieve invalshoek en is gericht op 
het versterken van het gezin.  
 

1.4. Opbouw van het programma 
 
De toeleiding 
 
De toeleiding van de gezinnen gebeurt meestal door diensten en hulpverleners uit verschillende sectoren (CLB, 
buurtwerk, kinderopvang, sociale dienst, CAW, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, CGG, zorgleerkracht, 
CKG, Kind & Gezin, woonbegeleidingsdiensten, ziekenhuizen, integratiediensten…). Een klein aantal gezinnen 
neemt zelf contact op met Domo.  
 
Organisaties en diensten die gezinnen doorverwijzen voor ondersteuning door Domo, worden op de hoogte 
gebracht wanneer een vrijwilliger de ondersteuning opneemt of van de onmogelijkheid om het gezin te 
steunen, bijvoorbeeld door de problematiek of het niet vinden van een geschikte vrijwilliger. Andere informatie 
over het gezin geeft Domo niet door. Indien de aanmelder wil weten hoe het gezin de steun ervaart, kunnen ze 
dat rechtstreeks bevragen bij het gezin. 
 
Domo respecteert de anonimiteit van de gezinnen: de vrijwilligers doen dat ten opzichte van elkaar tijdens de 
maandelijkse vergaderingen, maar ook in hun contacten met andere organisaties of met derden.   
 
Start van de ondersteuning 
 
De lokale coördinator doet de intake met het gezin en bekijkt of Domo betekenisvol kan zijn. Samen met het 
gezin bekijkt Domo waarmee een vrijwilliger hen kan ondersteunen. Indien de problematiek te zwaar blijkt 
voor een vrijwilliger, wordt dit besproken met de aanmelder. Eventueel volgt hieruit een warme 
doorverwijzing, waarbij Domo samen met het gezin en de doorverwijzer mee op zoek gaat naar een betere 
ondersteuning van het gezin. Na een kennismakingsgesprek met het gezin aan huis, zoekt de coördinator een 
geschikte vrijwilliger.  
 
Elke vrijwilliger is anders, heeft een eigen stijl, talent, interesses en capaciteiten. Daarom gaat er veel aandacht 
naar het matchen van gezinnen en vrijwilligers. Verschillende criteria spelen een rol bij die goede matching: 
problematiek, ondersteuningsvraag, gezinssituatie (één- of een tweeoudergezin, leeftijdsgroep, aantal 
kinderen…), afstand, tijd/ruimte, taal, geloofsovertuiging, …  
 
De coördinator introduceert de vrijwilliger bij het gezin. Tijdens een kennismakingsbezoek wordt de mogelijke  
ondersteuning besproken, net als de verwachtingen van de ouders en de vrijwilliger. Het eerste bezoek van de 
vrijwilliger aan het gezin wordt gepland. Een duurzame relatie van minstens één jaar wordt vooropgesteld. 
 
Na drie maanden volgt een kort evaluatiemoment tussen de Domo-coördinator en het gezin.  
 
Wanneer de coördinator niet onmiddellijk een vrijwilliger kan vinden en er dus  een langere wachttijd is voor 
de ondersteuning kan opstarten, wordt de aanmelder daarvan op de hoogte gebracht. Ondertussen blijft de 
Domo-coördinator in contact met het gezin.  
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Afbouw van de ondersteuning 
 

Traject uitgelopen 
Wanneer uit de verschillende coachingsgesprekken met de vrijwilliger blijkt dat het sociaal netwerk verbreed is, 
het gezin weerbaarder is om kleine problemen het hoofd te bieden en op verschillende vlakken de regie 
opnieuw in handen heeft, bouwen we de ondersteuning af. De lokale coördinator bespreekt met de vrijwilliger 
een mogelijk afbouwscenario en voert een afrondingsgesprek met het gezin (intensiteit van gezinsbezoeken, 
belangrijke nog te realiseren taken, …). 
 
Het gezin kan het eerstvolgende jaar nog steeds een beroep doen op de professionele medewerkers met 
vragen naar informatie of kleinere ondersteuningsbehoeften (bv. zoeken van hobby voor de kinderen). 
 
Indien nog teveel noden zich manifesteren in het gezin, duurt de ondersteuning door de vrijwilliger verder of 
zet Domo een andere vrijwilliger in (indien de huidige vrijwilliger zou stoppen).  
De doorverwijzer of hulpverlener die het gezin coacht, brengen we op de hoogte van de afronding van de 
ondersteuning. 
 
Nood aan andere ondersteuning 
In bepaalde gevallen is de problematiek in het gezin van die aard dat er professionele hulpverlening nodig is en 
de situatie door de vrijwilliger als te zwaar wordt ervaren.  
In deze gevallen, contacteert de Domo-coördinator op vraag van en in samenspraak met het gezin de 
doorverwijzer. Indien het gezin op eigen initiatief Domo contacteerde, zal Domo in samenspraak met het gezin, 
op zoek gaan naar de geschikte hulpverlening. 
 
Het is mogelijk dat het gezin de ondersteuning van de Domo-vrijwilliger als niet nodig ervaart en zelf initiatief 
neemt om de ondersteuning te beëindigen.  
 

1.5. Inhoud van het programma/werkwijze  
 
Vrijwilligers zijn de kern van de organisatie 
 
De kern van Domo zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en praktische hulp bij 
gezins- en opvoedende taken bieden. Het unieke aan Domo is dat één vrijwilliger met een gemiddelde van één 
dagdeel per week bij één gezin aan huis gaat en dit voor een langere tijd. De relatie tussen gezin en vrijwilliger 
is intensief, gelijkwaardig en wederkerig. 
 
Zowel de vrijwilliger als het gezin staan op een ongedwongen, zelfgekozen manier in relatie tot elkaar. Domo 
vervangt geen professionele hulpverlening. We stellen geen meetbare te realiseren doelstellingen en termijnen 
voorop, er is aandacht voor alle opportuniteiten die zich aandienen om de draagkracht en weerbaarheid van 
het gezin te verhogen. De vrijwilligers van Domo zijn geen hulpverleners en onafhankelijk van opgelegde 
criteria, eigen aan professionele instanties (resultaatsverbintenis, werkbelasting, maximum duur, registratie, 
output, ...). Dit zorgt ervoor dat de Domo-vrijwilliger onvoorwaardelijk present kan zijn in het gezin. De 
gezinnen beseffen dat er geen direct meetbare doelstellingen opgelegd of nagestreefd worden, maar dat het 
vertrekpunt van de relatie gebaseerd is op de wensen en de verwachtingen van het gezin. 
 
De vrijwilliger kan wel samenwerken met professionele hulpverleners en er advies aan vragen, maar de 
opdracht wordt afgebakend door het gezin zelf en is nooit controlerend. Wanneer een gezin al professionele 
ondersteuning of hulp krijgt, zijn duidelijke afspraken nodig over de meerwaarde en de rol van de vrijwilliger in 
het gezin.  
 
Domo-vrijwilligers gaan aan huis om het leven van de bewoners te verrijken en om een vriendschappelijke 
relatie op te bouwen. Er is geen resultaatsverbintenis aan gekoppeld, enkel een engagementsverbintenis.   
 
Onderbouwd en evidence-based 
 
Domo-vrijwilligers doen niet zomaar wat. Ze werken vanuit vijf denkkaders om hun ondersteuning vorm te 
geven en hun basisprincipes te onderbouwen (zie ook deel 2): 
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1. het Balansmodel van Bakker (1997); 
2. de Presentietheorie van Baart (2004); 
3. het Empowermentdenken en krachtgericht werken van Van Regenmortel (2006); 
4. Talent in Actie van Dewulf (2010); 
5. Outreachend werken van De Mayer e.a. (2014). 
 

Deze denkkaders delen een sterk geloof in de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen, mits zij 
omringd zijn door de juiste personen (vrijwilligers en professionals) die hen langdurig en integraal kunnen 
ondersteunen. 
 
Domo maakt vooral gebruik van ‘gewone’ menselijke kwaliteiten: positieve betrokkenheid, vriend aan huis, 
presentie, respect en waardering. Het gaat in de allereerste plaats om het leggen (en herstellen) van 
verbinding.  
 
Vrijwilligers stellen hun oordeel uit, proberen krachtgericht te kijken, houden rekening met de beperkte 
materiële omstandigheden, kunnen positief bekrachtigen en herkaderen, verbindend werken, 
probleemoplossend denken en grenzen stellen. 
 
Vrijwilligers concentreren zich op wat goed gaat, de talenten en krachten die aanwezig zijn. Ze tonen respect 
en werken in vertrouwen en gelijkwaardiqheid, dringen niets op en wisselen ervaringen uit. Ze werken 
dialooggericht met eerbied voor de filosofische, politieke en religieuze overtuiging en gezinscultuur. De 
wederkerigheid in de relatie zorgt voor een verrijking zowel voor het gezin als voor de vrijwilliger. 
 
Rol en positie van de Domo-vrijwilliger 

 

Vrijwilligers bij Domo gaan vrij zelfstandig aan de slag: ze gaan wekelijks alleen naar een gezin en zijn dus de 

enige persoon van Domo waar het gezin langdurig mee in contact komt. De vrijwilligers van Domo zijn geen 

hulpverleners. Door die unieke langdurige één-op-één-relatie aan huis, kan Domo mogelijkheden creëren die 

hulpverleners moeilijker bereiken. Door de brede waaier aan activiteiten die de Domo-vrijwilliger met het gezin 

kan doen, slaagt Domo erin talenten op te merken en te versterken. 
 

Elke vrijwilliger krijgt een meter/peter toegewezen die hen mee opvolgt. Door regelmatig contact kan de 

vrijwilliger hier ook twijfels, vragen, leuke ervaringen… delen. Daarnaast is er een coördinator die ervoor zorgt 

dat er een goede match is tussen het gezin en de vrijwilliger.  

Op maandelijkse bijeenkomsten krijgen vrijwilligers de kans om zaken te signaleren en ervaringen uit te 

wisselen. Als ze met iets worstelen, zich vragen stellen over bepaalde situaties… krijgen ze hier de kans om dit 

aan elkaar voor te leggen en te leren uit elkaars ervaringen.  

 

Domo hecht er belang aan dat vrijwilligers kunnen deelnemen aan denkprocessen en visieontwikkeling door 

bijvoorbeeld deel te nemen aan werkgroepen. De organisatie bestaat immers door vrijwilligers en kan zo ook 

groeien mede door vrijwilligers. Bij Domo kunnen vrijwilligers inspraak hebben via volgende overlegorganen: 

• Werkgroep vrije tijd (visie netwerkversterkend werken, ontwikkelen en uitvoeren van 

drempelverlagende initiatieven); 

• Werkgroep vrijwilligers (ontwikkelen en uitvoeren van dagelijkse werking); 

• Stuurgroep (visie en methode, organisatieontwikkeling); 

• Intervisiemomenten (signaalfunctie, uitwisseling); 

• Bestuur (visie en methode, organisatieontwikkeling, financiën, dagelijks bestuur en personeel); 

• Algemene Vergadering (organisatieontwikkeling, strategische doelen, financiën). 
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Taken van de vrijwilligers 

• Opvoedingsondersteuning en talentontwikkeling: ouders bevestigen in hun opvoedkundige rol, spelen, 
sporten, lezen met de kinderen, naar de film of theater gaan, lidmaatschap bib of vereniging, …, 
huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten (oudercontact, agenda, schoolmateriaal), 
alternatieve gedragsmogelijkheden tonen, … . 
 

• Herstellen en opbouwen van het sociaal netwerk: sociale relaties en interculturele ontmoeting stimuleren, 
drempels verkleinen naar het regulier aanbod of zelf activiteiten initiëren indien de drempel naar het regulier 
aanbod nog te hoog is. De weg tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in gezinsomgeving (buurtwerk, 
oudergroep op school, buurttuinieren, Nederlands spreken, …. ).  
 

• Het gezin stimuleren hun kracht te (her)vinden en hulpbronnen zoeken om het gezin opnieuw de regie in 
handen te geven: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven er niet alleen voor te staan, weg wijzen in 
administratie en naar hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en 
hulpverlening en stimuleren er efficiënt gebruik van te maken (huisvesting, kinderopvang, toelagen, …).  
 

Werving en selectie van vrijwilligers 

Type en profiel van de vrijwilliger 
De Domo-vrijwilliger: 

• streeft een vertrouwensband na in het gezin; 

• gaat graag met kinderen om; 

• kan flexibel reageren op wisselende omstandigheden; 

• heeft voldoende luisterbereidheid en begrip; 

• kan bemoedigen en bevestigen;  

• kan discretie tonen in het gezin; 

• kan grenzen stellen aan hulp en betrokkenheid; 

• kan constructief functioneren in groepsverband en overleggen met collega-vrijwilligers tijdens de 
vergaderingen; 

• kan zijn/haar oordeel uitstellen en is in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van het gezin; 

• toont nauwe betrokkenheid bij de organisatie. 
 
Domo-vrijwilligers aanvaarden en onderschrijven de missie en de visie van Domo. 
Ze engageren zich om wekelijks enkele uren vrij te maken en dit gedurende een langere periode, met een 
minimum van één jaar. Elke vrijwilliger engageert zich eveneens om 1 x per maand deel te nemen aan de 
georganiseerde vormingen en gezinsbesprekingen.  
Domo ziet diversiteit als een meerwaarde. Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor Domo 
belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing, opleiding of leeftijd. Dit tekent zich af 
in de huidige vrijwilligersgroepen van Domo. 
 
Vrijwilligersbestand 
Het werven van vrijwilligers is voor Domo een permanente opdracht. Nieuwe vrijwilligers zijn op elk moment 
van het jaar welkom. Het Wervingsdraaiboek voor vrijwilligers inventariseert bestaande middelen en mogelijke 
kanalen en acties. 
Elke vrijwilliger ondertekent een vrijwilligersovereenkomst en een afsprakennota. De persoonlijke gegevens 
bewaren we in een databank, volgens de GDPR bepalingen. Trimestrieel bespreken we de cijfers van alle 
afdelingen tijdens het algemeen coördinatorenoverleg en op de bestuursvergadering van de afdeling.  
 
Kennismaking en opstart 
Een vrijwilliger die interesse in Domo toont, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit 
gesprek peilen we aan de hand van een leidraad naar de motivatie, interesse, capaciteiten en competenties 
van de vrijwilliger. Bij interesse ontvangt de vrijwilliger een onthaalmap en een uitnodiging voor de 
startopleiding.  
 



 8 

 

Startende vrijwilligers ontvangen een onthaalmap met een toelichting van onze visie en missie, enkele pijlers 
van onze organisatie, een toelichting van onze methode en aanpak, het starten en eindigen in een gezin, 
contactgegevens, de vrijwilligersfiche, de afsprakennota voor vrijwilligers en een onkostennota. 
We informeren de Domo-vrijwilligers tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk via verschillende kanalen: 
e-nieuwsbrief, vorming en intervisies en telefonische contacten. 
 
Na dit kennismakingsgesprek kan de vrijwilliger kiezen om te starten en wordt het contract ondertekend. 
Anderzijds kan de vrijwilliger of Domo beslissen toch geen engagement aan te gaan, dit wordt steeds duidelijk 
gemotiveerd door de vrijwilliger en Domo.  
 
De startopleiding bestaat uit kennismaking met de missie, visie en werking van Domo aan de hand van concrete 
voorbeelden. Op een interactieve manier gaat de coördinator aan de slag met de nieuwe vrijwilligers en peilt 
naar hun ideeën en inzichten in bepaalde situaties. De begrippen (kans)armoede, netwerkversterking en 
krachtgericht werken komen gedurende de drie uur durende opleiding uitgebreid aan bod. 
 
Na de opleiding is de vrijwilliger klaar om te starten in een gezin. Op basis van de gezinsfiche, waar elk gezin 
heeft kunnen aangeven wie hoeveel kinderen er zijn, hoe oud de kinderen zijn, wat hun noden zijn, op welke 
dagen zij het liefst ondersteuning krijgen…, gebeurt een matching met de interesses en mogelijkheden van de 
vrijwilliger. Bij deze keuze kan ook de meter/peter aanwezig zijn voor een eerste kennismaking en verdere 
ondersteuning.  
 
Ondersteuning en waardering van vrijwilligers 
 
Het ondersteunen van de vrijwilligers is gericht op het welzijn, de beleving en motivatie van de vrijwilliger in de 
organisatie en helpt hem/haar bij het ondersteunen van een gezin. Het begeleiden van vrijwilligers gebeurt bij 
Domo zowel individueel als in groep. Er is vorming voor startende vrijwilligers, maandelijkse bijeenkomsten 
met intervisie en vorming, nieuwsbrieven, een jaarlijks individueel coachingsgesprek aan de hand van een 
leidraad en activiteiten waar Domo de waardering uit voor de vrijwilligers. 
 
Einde van een engagement 
 
Het einde van een vrijwillig engagement gaat steeds gepaard met een uitgebreid afrondingsgesprek, met 
feedbackvragen naar de vrijwilliger over de werking en het engagement van de vrijwilliger. Daarnaast staan we 
uitgebreid stil bij het afronden van het Domo-traject van het gezin. In hoeverre is het gezinsnetwerk versterkt 
en stond men stil bij andere vragen over opvoeding, vrije tijd, onderwijs, huisvesting, financiën, …? Het 
afronden van een ondersteuningstraject in een gezin betekent niet voor elke vrijwilliger het einde van zijn/haar 
engagement bij Domo. Een aantal start een nieuw gezinsondersteunend traject, anderen zetten zich in als 
meter/peter of nemen een engagement op in één van de overlegorganen. 
 

Domo-professionals ondersteunen de vrijwilligers  
 
De vrijwilligers worden lokaal opgeleid door een professionele Domo-coördinator en houden jaarlijks 
verschillende intervisiemomenten in groep en individuele coachingsgesprekken met een ervaren Domo-
coördinator.  
 
Naast contacten met gezinnen en vrijwilligers, bouwt de coördinator aan een netwerk met het lokaal bestuur, 
diensten en hulpverlening. 
 
Domo-coördinatoren in Vlaanderen ontmoeten elkaar verschillende keren per jaar in een lerend netwerk met 
intervisie en expertisedeling, vorming en kwaliteitsbewaking. 
 
 

1.6. Samenwerking en positionering ten opzichte van andere praktijken 
 
Domo realiseert haar maatschappelijk doel in nauwe samenwerking met het beleid, zowel op het lokale als 
regionale niveau en sluit met de werking en methodiek aan bij beleidsontwikkelingen betreffende lokaal sociaal 
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beleid, preventieve gezinsondersteuning en het bestrijden van kansarmoede. Domo draagt de opgedane kennis 
en ervaring uit in Vlaanderen, in samenwerking met de lokale besturen en Huizen van het Kind.  
 
Domo streeft ernaar om: 

• in samenwerking met partnerorganisaties zoveel mogelijk kwetsbare gezinnen preventief te bereiken; 

• samen te werken met de lokale besturen en een Domo-werking in de verschillende gemeenten op een 
kwalitatieve, onderbouwde en uniforme wijze uit te bouwen. Uiteraard houden we hierbij rekening 
met - en is er respect voor - de eigenheid van elke lokale context; 

• onze kennis en ervaring uit te wisselen met - en tussen - de lokale Domo’s en in overleg met andere 
partners om zo meer kansarme gezinnen in Vlaanderen te ondersteunen; 

• de nood aan solidariteit en vrijwillig engagement om kwetsbare gezinnen te steunen onder de 
maatschappelijke aandacht te brengen. 

 
Solidariteit tussen burgers organiseren 
 
Domo werkt samen met het lokaal bestuur aan de Sustainable Development Goals:  

• SDG 1 - geen armoede;  

• SDG 3 - het welzijn van iedereen verhogen; 

• SDG 10 - ongelijkheid verminderen.  
 
Domo werkt via haar methodiek aan het opbouwen van de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen. 
Daarnaast werkt Domo samen met het lokaal bestuur aan passende initiatieven om te waarborgen dat alle 
kinderrechten op het vlak van bescherming, voorzieningen en participatie gerespecteerd worden.  
Vanuit het perspectief van kwetsbare gezinnen denkt Domo mee na over de uitbouw van het lokaal sociaal 
beleid. Domo stimuleert gezinnen om gebruik te maken van bestaande voorzieningen en verhoogt op die 
manier de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening. Domo werkt pro-actief, outreachend en 
krachtgericht. 
 
Door in te zetten op de verbreding van het netwerk van kwetsbare gezinnen werken we als burgers aan de 
versterking van de sociale cohesie in families, buurten en lokale gemeenschappen. 
 
Lokale netwerken 
 
In een aantal steden en gemeenten maakt Domo deel uit van het netwerk lokale kinderarmoedebestrijding. Via 
de onderbouwde werking probeert Domo sociale uitsluiting te verkleinen en de ontwikkelingskansen van de 
kinderen te vergroten. 
 
Door deelname aan en uitwisseling in het netwerk vrijetijdsparticipatie ontstaat er een betere afstemming op 
vlak van aanbod en een betere toeleiding van ouders en kinderen naar het aanbod.  
Domo probeert het netwerk van de gezinnen te versterken door deelname aan het lokale sport-, cultuur- en 
jeugdaanbod.  
 
Vermaatschappelijking van de zorg 
 
Domo organiseert onderlinge solidariteit tussen burgers. Domo versterkt het informeel netwerk van kwetsbare 
gezinnen en draagt zorg voor medeburgers. Vaak blijven na afronding van de ondersteuning vriendschappelijke 
relaties bestaan.  
 
Domo en haar afdelingen zijn door Kind & Gezin erkend als ‘mobiel aanbod door vrijwilligers’ voor de 
organisatie van preventieve gezinsondersteuning aan huis bij (aanstaande) gezinnen met kinderen tot 12 jaar in 
een maatschappelijk kwetsbare positie. Domo maakt als partner deel uit van de lokale netwerken Huizen van 
het Kind. 
 
Naast de lokale samenwerkingsverbanden is Domo ook mede-initiatiefnemer van het samenwerkingsverband 
BurgersAanZet (www.burgersaanzet.be ). Dit is een samenwerkingsverband met vijf kracht- en 
netwerkversterkende initiatieven die werken met vrijwilligers, ieder vanuit hun eigen missie, visie en opdracht. 
Vanuit dit samenwerkingsverband zetten we het kracht- en netwerkgericht werken meer op de kaart. 

http://www.burgersaanzet.be/
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1.7. Materialen en links 
 
Publicaties 
 

• Domo: door ondersteuning mee opvoeden. Theoretische onderbouwing. 
Eeman Lieve en Van Regenmortel Tine, 2012 - update 2019, HIVA-KULeuven-Domo vzw, 32 blz. 

  

• Lokale besturen en Domo ondersteunen elkaar. 2020-2025.  
Domo vzw, 2019, 15 blz. 
 

• Gewone helden. Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk. 
Schaubroeck Katrien, uitgeverij Acco, 2016, 157 blz. 
 

• 25 jaar Domo, 25 vrijwilligers, 25 rake getuigenissen. 
Domo vzw, 2016, 39 blz. 
 

• Draaiboek voor opstartende Domo  
Eeman Lieve en Van Regenmortel Tine, 2012, HIVA-KULeuven-Domo vzw, 130 blz. 
 

• Over de drempel. 20 jaar Domo vzw Leuven 
Ingrid Verdonck, 2011, 85 blz. 
 
Presentatiemateriaal 
 

• Video Domo ondersteunt gezinnen in moeilijkheden. Domo Vlaanderen. Welzijnszorg, 2019 

• Elevatorpitch Domo, 2019 

• Voorstelling Domo vzw – PowerPointpresentatie 
 

Interne werkdocumenten lokale Domo 
 
Vrijwilligerswerking 

- Criteria bij de aanwerving van vrijwilligers  
- Vragenlijst vrijwilliger – kennismakingsgesprek 
- Afsprakennota met de vrijwilliger 
- Vrijwilligersfiche 
- Onthaalmap voor vrijwilligers 
- Domo dagboek voor de vrijwilliger 
- Formulier afstemmingsgesprek met de vrijwilliger 
- Aangiftedocument ongeval vrijwilligers 
- Leidraad meters-peters vrijwilligers 
- Checklist meters-peters vrijwilligers 

Gezinnen 

- Aanmeldingsformulier gezin 

- Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens 

- Tussentijdse evaluatie 

- Afrondingsformulier gezin 
Andere 

- Vrijwilligersbeleid Domo vzw 

- Wervingsdraaiboek vrijwilligers 

- Vorming en bijscholing voor vrijwilligers: overzicht 

- Inspiratiebundel vorming startende vrijwilliger 
 
 
Voor meer informatie over deze publicaties of het verkrijgen van publicaties en documenten kan je contact 
opnemen met info@domovzw.be, 016 89 04 69. 
 

mailto:info@domovzw.be

