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Steunouders gezocht

Heeft u ruimte 
in hart en huis voor 
het kind van een ander?
Ouders kunnen om uiteenlopende redenen de verzorging en opvoeding van 
hun kind (tijdelijk) als pittig ervaren. Een helpende hand van familie, vrienden 
of bekenden is niet altijd mogelijk en dus start de gemeente Zwartewaterland 
vanaf januari 2019 met het project Steunouder.

Vraagouder Gerdien

‘Het is niet erg 
om hulp te vragen, 
het brengt 
juist heel veel’

Afgelopen zomer besloot Linda uit Zwolle 
de training voor steunouders te volgen. 
Sinds oktober vangt zij één ochtend in 
de week een jongetje van ruim anderhalf 
op in haar gezin. “Na de geboorte van 
onze jongste dochter ben ik gestopt met 
werken. Dat gaf niet alleen meer ruimte 
voor mijzelf, maar ook om iets voor een 
ander te kunnen betekenen. In dit geval 
voor een vrolijk jongetje uit een gezin 
waar het vaak vol en veel is.”

Linda heeft ook wel aan pleegzorg gedacht, 
maar dat is best intensief en vraagt veel 
van het hele gezin. “Het steunouderschap 
kun je er heel makkelijk bij doen, zonder 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
te dragen. Dit jongetje komt gewoon een 
ochtendje spelen, waarbij ook alle ruimte 
voor mijn jongste dochter en een huishou-
delijk klusje is. 

Het is altijd gezellig, we hebben lol en dat 
is fijn voor iedereen.” Zo ervaart Linda het 
steunouderschap als een verrijking van 
haar (gezins)leven.

Voldoening
Voor Linda is de voldoening dus groot. “Ik 
kan mij voorstellen dat je op het school-
plein niet zo snel aangeeft dat je het niet 
trekt en wel wat extra opvang kunt gebrui-
ken. Via de lijn van steunouders doe je dat 
wel. Als steunouder bied ik wekelijks een 
ochtend opvang voor een half jaar, waarna 
ik de vrijheid heb om te stoppen. Na drie 
maanden is er een evaluatiemoment en 
altijd kan ik terugvallen op de steunou-
dercoördinator. Alles bij elkaar is het zo’n 
makkelijke manier om iets voor een ander 
te betekenen, ik kan echt iedereen aanra-
den om steunouder te worden.”

Steunoudercoördinator 
Aukje van den Arend

Aukje van den Arend is steunoudercoördinator 
van Steunouder Zwartwaterland. “Ik ben echt 
heel enthousiast over deze laagdrempelige 
manier om elkaar tot steun te zijn en naar 
elkaar om te zien.” 

Het is haar taak om op basis van een 
uitgebreide intake met de steunouder en een 
huisbezoek aan de vraagouder(s) tot een goede 
match te komen. “In goed overleg bepalen we 
samen de invulling van de opvang.” 

Aukje begeleidt het hele traject en dus kan 
er bij vragen of problemen altijd een beroep 
op haar worden gedaan.

TWEEDAAGSE TRAINING 
VOOR STEUNOUDERS

Wanneer?  Vrijdag 8 & 15 februari 2019
Waar?  Gemeentehuis
 Telvorenstraat 2 
 in Hasselt    

Samen met haar man en drie nog jonge kinderen vormt Gerdien uit IJsselmui-
den naar eigen zeggen een doorsnee gezin. Als thuisblijfmoeder had zij niet ge-
dacht ooit extra hulp nodig te hebben, tot een burn-out het haar wel heel moeilijk 
maakte om het gezin draaiende te houden. “Natuurlijk werden de kinderen in 
ons eigen netwerk van familie en vrienden opgevangen, maar ook daar liepen we 
tegen grenzen aan. Bij navraag bleek een steunouder echt iets voor ons.”

Inmiddels gaat het weer beter met Gerdien, maar haar twee jongens gaan nog altijd 
één ochtend in de week met heel veel plezier naar hun steunouder. “Het is niet echt 
meer nodig, maar het bevalt ons allemaal zo goed dat we het gewoon door laten 
lopen. Onze steunouder kijkt er echt naar uit, de jongens krijgen er de volle aan-
dacht en ik heb, met mijn dochter op school, één keer in de week het rijk alleen. Ik 
doe dan vrijwel niets en dat helpt mij om echt even tot rust te komen.”

Mooie zorg
Natuurlijk vond ook Gerdien het best lastig om hulp te vragen, al had ze een paar 
jaar geleden al eens met opvoedvragen aan de bel getrokken. “Ik weet nu dat het 
niet erg is om hulp te vragen, stap over die drempel, wat heb je te verliezen? Steun-
ouder is een mooie vorm van zorg, waar ik heel veel baat bij heb gehad.” Gezien 
haar positieve ervaringen kan Gerdien een netwerk van steunouders in onze ge-
meente alleen maar toejuichen. “Ik overweeg nu ook om zelf steunouder te worden 
en andere gezinnen te geven wat het mij heeft gebracht.”

Steunouder Linda

‘Zo’n makkelijke
manier om iets voor 
een ander te betekenen’

Even voorstellen

Wat doet een steunouder?
Een steunouder is iemand met ruimte in hart en huis 
voor het kind van een ander. Als een soort oom en 
tante of opa en oma vangt een steunouder het kind 
(van 0 tot 13 jaar) tijdelijk één of meer dagdelen per 
week op in het eigen gezin. Het is een laagdrempeli-
ge en gelijkwaardige manier om een kind wat extra 
liefde en aandacht te geven en de vraagouders in 
de thuissituatie te ontlasten om zo hun eigen draag-
kracht te vergroten. 

Wat is een vraagouder?
Vraagouders zijn ouders die een extra steuntje in de 
rug nodig hebben om alle ballen in de lucht te kunnen 
houden of met wat tijd voor zichzelf de zorg voor het 
gezin beter aankunnen. Ouders die tijdelijk te maken 
hebben met een onbalans tussen draaglast en draag-
kracht. De redenen hiervoor lopen uiteen:
• De zorg en aandacht voor uw kind vraagt veel van 

uw energie;
• U hebt geen helpende hand van familie, vrienden 

of bekenden in uw directe omgeving;
• U ervaart de verzorging en opvoeding van uw 

kind tijdelijk als pittig.

Ervaringen in gemeenten waar steunouders al 
langer actief zijn, laten zien dat deze extra hulp een 
zeer positief effect heeft. Er ontstaan zelfs vriend-
schappen die het netwerk van vraagouders, ook als 
de tijdelijke hulp niet langer nodig is, blijvend ver-
groten en dat is altijd goed.

Hoe wordt u steunouder?
Als steunouder bent u een vrijwilliger en volgt u een 
tweedaagse training, waarin u handvatten krijgt 
voor het steunouderschap. U vraagt een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan, welke door de gemeen-
te wordt vergoed. Altijd maakt u vooraf uitgebreid 
kennis met het vraaggezin. De steunoudercoördina-
tor van de gemeente Zwartewaterland begeleidt u 
bij de start en in de loop van het traject. Hoe lang 
en hoe vaak u als steunouder wordt ingezet hangt af 
van de behoefte van de vraagouders en van uw eigen 
mogelijkheden.

ENTHOUSIAST?
Enthousiast om steunouder te worden of 
kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan 
contact op onze steunoudercoördinator 
Aukje van den Arend door een mail te sturen 
naar: steunouder@zwartewaterland.nl

Preventieplan Jeugdhulp

‘We gunnen 
ieder kind een 
ongedwongen en 
beschermde jeugd’
In Zwartewaterland moet ieder kind gezond, 
veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Om 
problemen zo veel mogelijk te voorkomen, 
stemde de gemeenteraad afgelopen donderdag 
in met het Preventieplan Jeugdhulp en daarmee 
met het project Steunouder. “Onze inwoners 
zijn echt bereid wat voor elkaar te doen”, zegt 
wethouder Slingerland. “En dat kan nu dus ook 
als steunouder, waarbij je één of twee dagdelen 
in de week op een kind van een ander past om de 
ouders tijdelijk te ontlasten.”

Steunouder is één van de praktische projecten 
die aan de kapstok van het Preventieplan 
Jeugdhulp is gehangen. Het Preventieplan kent 
zes thema’s die samen een kapstok vormen voor 
praktische projecten. “Ik ben blij dat de raad 
hiermee heeft ingestemd”, aldus Slingerland. 
“Nu kunnen we niet alleen aan de slag met het 
project Steunouder, maar ook met de spel- en 
praatgroep KIES voor Kinderen In Echtscheiding 
Situaties en het project Jongeren Op Gezond 
Gewicht. Zo ook met de oudercursus Positief op 
voeden en de tweedaagse zomercursus Plezier 
op school voor aanstaande brugklassers die op 
de basisschool zijn gepest of andere problemen 
hebben in de omgang met leeftijdsgenoten.” 

Positief netwerk
Wellicht heeft een laagdrempelig project als 
Steunouder een aanzuigende werking, maar 
op termijn zal het de vraag naar zwaardere 
jeugdhulp verlagen. “We moedigen ouders die 
wel wat hulp kunnen gebruiken dan ook aan 
om zich aan te melden. Een steunouder biedt 
namelijk niet alleen tijdelijke hulp, maar vormt 
mogelijk een blijvende uitbreiding van je eigen 
netwerk.” Wethouder Slingerland hoopt dat er 
ook steunouders zijn die na enige tijd verder 
willen als pleegouder, zodat ook kinderen die 
deze vorm van zorg nodig hebben in hun eigen 
omgeving kunnen opgroeien.


