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Welzijn Lelystad is op zoek naar vrijwilligers die gezinnen met 
kinderen willen ondersteunen bij het gezin thuis. Heb jij een 
plekje in je hart om een ander gezin te helpen?

Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een gezin dat veel stress 
of zorgen kent. Het kan gaan om gezinnen die weinig sociale 
contacten hebben, problemen in de opvoeding ervaren, maar ook 
gezinnen met financiële, psychische en/of lichamelijke zorgen. 
Vrijwilligers worden gekoppeld aan gezinnen, waarbij een goede 
match het meest belangrijk is.

Met elkaar bespreken we aan welke ondersteuning het gezin 
behoefte heeft. Dat kan zijn: een luisterend oor bieden, naar post 
en financiën kijken, meedenken met problemen, Nederlands helpen 
begrijpen, met de kinderen spelen, meegaan naar verloskundige of 
consultatiebureau, netwerk vergroten, enz.

Wie kan vrijwilliger worden?
Een vrijwilliger vindt het fijn om ongeveer 2 jaar lang 
wekelijks enkele uren met het gezin op te trekken en op een 
vriendschappelijke wijze ondersteuning te bieden. Als vrijwilliger 
kun je van onschatbare waarde zijn voor de ouders en de kinderen 
die het moeilijk hebben.
Een vrijwilliger is flexibel, communiceert makkelijk, gaat uit van de 
wens en de mogelijkheden van het gezin en kan grenzen aangeven. 
Spreekt je dit aan, laat het ons dan weten! 

Wat bieden wij:
Voor en tijdens de beginperiode  volg je verschillende (digitale) 
trainingen waarin je handvatten krijgt voor het ondersteunen 
van een gezin en waarin je andere vrijwilligers ontmoet. Ook 
organiseren we thema- en intervisie bijeenkomsten. Daarnaast krijg 
je individuele begeleiding van de coördinator.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Henriëtte Verheggen,  

coördinator Samen Oplopen via 06-46336974 of h.verheggen@welzijnlelystad.nl

Word vrijwilliger en help een gezin!



Steunouder
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Welzijn Lelystad is op zoek naar gezinnen, stellen of 
alleenstaanden die hun hart en huis willen openen voor een 
kind met een (lichte) zorgvraag of een jonge mantelzorger die 
opgroeit in een gezin met zorg.  

Je zorgt voor het kind en ontlast daarmee de ouders die dan even 
tot rust kunnen komen. Heb jij een plekje in je hart en in je huis om 
een ander gezin te helpen? 

Wie kan steunouder worden?
Een steunouder vindt het fijn om iemand te helpen en beleeft 
plezier aan de omgang met kinderen. Als steunouder kun je van 
onschatbare waarde zijn voor het kind en de ouders die het  

moeilijk hebben. Je biedt een kind een dag of een dagdeel een 
gastvrij thuis. Hoe vaak en hoe lang je een steentje bijdraagt, 
hangt af van de behoefte van het gezin en jouw mogelijkheden.  

Het is handig als je flexibel bent, makkelijk communiceert en 
grenzen kunt aangeven. Spreekt je dit aan, laat het ons dan weten! 

Wat bieden wij:
Voordat je start bieden wij jou/jullie een training, waarin je 
handvatten krijgt voor het steunouderschap en waarin je 
andere steunouders ontmoet. Ook organiseren we thema- en 
intervisiebijeenkomsten. Daarnaast krijg je individuele begeleiding 
van de coördinator.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Liesbeth Krouwel,  

coördinator Steunouder via 06-29580611 of l.krouwel@welzijnlelystad.nl 

Word Steunouder en help een gezin!


