
Krachtgezin van Rheenen

Wij zijn Stéphanie en Niels. Samen met onze kinderen Nova, Mika,
Milo, Milan en Cira en onze vijf hondjes wonen wij in Alphen aan den
Rijn. Met elkaar vormen wij een krachtgezin. In  dit portfolio stellen wij
ons krachtgezin voor. Daarnaast lees je in dit portfolio meer over onze
ervaring, achtergrond en werkwijze als krachtgezin. Zodat je als
vraaggezin of verwijzer een goed beeld krijgt van wie wij zijn en hoe
wij een vraaggezin kunnen helpen.

Ieder gezin is uniek.

Wat ons uniek maakt is het co-ouderschap over de oudste vier kinderen .
Hierdoor zijn wij de helft van de week een grote Italiaanse familie. De

andere helft van de week is het bij ons rustiger. Dan zijn wij partners die
elkaar steeds beter leren kennen en de jonge ouders van ons gezamenlijke

baby.



Stéphanie:
Als krachtgezin-ouder zal ik mijn talent voor zorgzaamheid/behulpzaamheid
inzetten door gastvrij te zijn en voor het vraaggezin klaar te staan. Ik ben een
persoon die een luisterend oor biedt en advies durft te geven. Ik draai mijn hand
er niet voor om het vraaggezin met praktische zaken op weg te helpen of
bijvoorbeeld een gesprek met betrokkenen te organiseren. Omdat ik graag wil dat
dingen goed lopen, ben ik gewend om dingen alleen te doen als ik weet dat ik er
voor 100 procent achter kan staan.

Naam: Stéphanie.
Leeftijd: 27 jaar.
Opleiding: Persoonlijk Begeleider
Gehandicaptenzorg (MBO 4).
Ervaring:Ik ben een aantall jaren
werkzaam geweest in de ouderenzorg De
afgelopen jaren ben ik werkzaam in de
gehandicaptenzorg met verschillende
doelgroepen. Momenteel werk ik drie dagen
in de week als coördinerend activiteiten
begeleider bij een activiteitencentrum voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Hobbies: Wandelen met de honden,
shoppen, uit eten gaan, afspreken met
vrienden.
Favoriete sport: Voetbal.
Mooiste film: Gomorrah.
Idool: Mijn oma en mijn tante.
Beste muziek: Eros Ramazzotti, Andrea
Bocelli en André Hazes.
Waar ik goed in ben: Oplossingen
zoeken.
Wat ik niet graag doe:
Vroeg opstaan.



Niels:
Als krachtgezinouder zorg ik voor betrouwbaarheid doordat ik ben wie ik ben, ik
ben open  en transparant. Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. Ja is ja en nee is
nee.
Ten slotte ben ik een de spin in het web. Door mijn werkervaring en opleidingen
heb ik mij een bepaalde helicopterview aangeleerd waardoor ik het geheel
overzie. Als krachtgezinouder kan ik dit toepassen omdat ik verwacht in complexe
situaties terecht te komen.

Naam: Niels.
Leeftijd: 34 jaar.
Opleiding: Pedagogiek (HBO).
Ervaring: Ik ben 12,5 jaar werkzaam geweest met jeugd in de gehandicaptenzorg.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer in de
jeugdhulpverlening. Ons krachtgezin is ontstaan vanuit mijn bedrijf. Daarnaast
biedt ik vanuit dit bedrijf: ondersteuning bij jeugdigen en gezinnen in de
thuissituatie als ambulant hulpverlener, ondersteuning aan een team van een
zorgboerderij als Social Worker en geef ik leiding aan een team ambulant
begeleiders van een jeugdhulpverleningsorganisatie als zorgcoördinator.
Hobbies: Ik speel dwarsfluit bij Show & Marchingband K&G in Leiden.
Favoriete sport: Voetbal.
Mooiste film: P.S. I Love You.
Idool: Mijn ouders.
Beste muziek: De muziek van K&G.
Waar ik goed in ben: Als er veel problemen spelen rondom een jeugdige/gezin en
autisme.
Wat ik niet graag doe: Stressen.



Naam: Nova.
Leeftijd: 13 jaar.
Leukste schoolvak: Duits, Natuur & Scheikunde en
Beeldende Vorming.
Hobbies: Dansen en mijn telefoon.
Favoriete sport: Dansen.
Leukste boek: H@ck.
Mooiste film: After We Fell.
Idool: Geen.
Beste muziek: Ik vind heel veel muziek leuk.
Waar ik goed in ben: Dansen en tekenen.
Wat ik niet graag doe: Huiswerk maken en leren.

Naam: Mika.
Leeftijd: 11 jaar.
Leukste schoolvak: Handvaardigheid.
Hobbies: Voetbal, spelen met vrienden en gamen.
Favoriete sport: Voetbal.
Leukste boek: Leven van een loser.
Mooiste film: Marvel.
Idool: Geen.
Beste muziek: Feestmuziek.
Waar ik goed in ben: Voetbal en tekenen.
Wat ik niet graag doe: Werkwoord-spelling dat is
heel erg saai.

Naam: Milo.
Leeftijd: 9 jaar.
Leukste schoolvak: Grammatica.
Hobbies: Vissen, voetballen,
Playstation en Pokémon.
Favoriete sport: Voetbal en vissen.
Leukste boek: Donald Duck.
Mooiste film: Spiderman.
Idool: Papa.
Beste muziek: Astronaut in the
ocean.
Waar ik goed in ben: Voetbal.
Wat ik niet graag doe: Appeltaart eten en opruimen.



Naam: Milan.
Leeftijd: 4 jaar.
Leukste schoolvak: Spelen in de bouwhoek en
in de kasten waar je in kan bouwen..
Hobbies: Knutselen, buiten spelen en spelen
met auto’s en NERFs.
Favoriete sport: Fietsen.
Leukste boek: Nijntje en Borre.
Mooiste film: Buurman en Buurman.
Idool: Mijn vriendjes van school Douwe, Bouba
en Micwao.
Beste muziek: Snollebollekes en K3.
Waar ik goed in ben: Kletsen en knutselen.
Wat ik niet graag doe: Ruzie maken en
vechten.

Naam: Cira.
Leeftijd: 1 jaar.
Hobbies: Spelen op mijn speelkleed
en spelen bij mijn opa’s en oma.
Leukste boek: Voorleesboekjes.
Mooiste film: Peppa Big.
Idool: Mama.
Beste muziek: K3.
Waar ik goed in ben: Lachen.
Wat ik niet graag doe: Aardappels
eten.



Unieke hulpverlening

Ieder gezin is uniek. Daarom biedt ons krachtgezin unieke hulpverlening. Wij
geloven dat onze hulpverlening werkt door onze persoonlijke aanpak. Wij
stemmen onze hulpverlening volledig af op wat jullie gezin nodig heeft.
Daarom heeft ons krachtgezin de volgende uitgangspunten:

-Wij staan naast het gezin dat wij helpen;
-Wij werken vraaggericht;
-Oplossingsgericht werken vinden wij een goede methode;
-Wij zijn open en eerlijk, wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Wij kunnen het ons voorstellen dat jullie het fijn vinden om een beeld te krijgen van
hoe wij het helpen van gezinnen aanpakken. Wij geloven dat de basis van onze
aanpak bestaat uit een vertrouwensband tussen ons krachtgezin en jullie gezin.
Hier hebben wij veel aandacht voor. Wij vinden het daarom fijn om kennis te maken
door met jullie gezin ergens af te spreken. Bijvoorbeeld bij één van ons thuis.
Daarna zouden we elkaar beter kunnen leren kennen door wat activiteiten te
ondernemen.
Als deze kennismaking positief is verlopen hebben wij met jullie gezin een
startgesprek. De verwijzer, belangrijke personen uit jullie netwerk en andere
hulpverleners die al betrokken zijn bij jullie gezin worden hier ook bij betrokken.
Ook onze gedragswetenschapper. Tijdens dit startgesprek bespreken wij met elkaar
welke doelen jullie voor jullie gezin hebben. Ook bedenken wij met elkaar hoe aan
deze doelen gewerkt gaat worden. Wij zijn gewend om een gelijkwaardige
rolverdeling te hebben als partners. Daarom hebben wij ook een gelijkwaardige
rolverdeling als krachtgezin-ouders. Afhankelijk van de vragen en doelen binnen
jullie gezin zullen wij afspreken wat Niels zijn rol is en wat de rol is van Stéphanie.
En of onze eigen kinderen hierbij een rol kunnen hebben. Dit schrijven wij op in een
begeleidingsplan.
De voortgang van de doelen en andere bijzonderheden houden wij bij in een online
cliëntendossier. Jullie gezin en de verwijzer hebben altijd toegang tot deze
rapportages via een app.
We bespreken regelmatig hoe het met de doelen binnen jullie gezin gaat. Hoe vaak
wij dit doen spreken wij in overleg met jullie gezin en de verwijzer af, bijvoorbeeld
iedere drie maanden. We bespreken dan wat er al wel goed gaat en waar nog
verder aan gewerkt kan worden. Bij deze gesprekken betrekken wij ook de
verwijzer, personen die belangrijk zijn voor jullie gezin en andere hulpverleners die
al betrokken zijn bij jullie gezin. En onze gedragswetenschapper.



Er zijn altijd zaken die tussendoor zullen spelen. Deze pakken wij natuurlijk direct
met jullie gezin op.
Tijdens het begin van een krachtgezin traject zullen wij intensief aan de slag gaan.
Wij vinden het belangrijk om jullie gezin in zijn kracht te zetten waardoor jullie
steeds meer zelf en met hulp van mensen in jullie omgeving of lichtere vormen van
hulpverlening kunnen oppakken. Want na een afgesproken periode zal het
krachtgezin traject worden afgesloten.
Wij voeren dan een eindgesprek met jullie gezin. Bij dit gesprek betrekken wij ook
de verwijzer, personen die belangrijk zijn voor jullie gezin en andere hulpverleners
die al betrokken zijn bij jullie gezin. En onze gedragswetenschapper. Hierbij vinden
wij het belangrijk om afspraken te maken over wat de rol is van deze betrokkenen
na het afronden van het krachtgezin traject. Zodat de doelen die behaald zijn
geborgd blijven. De informatie uit dit eindgesprek schrijven wij in een eindverslag.
De inzichten van onze gedragswetenschapper worden hierin meegenomen.

In een gezin kunnen heel veel problemen spelen. Zeker als een mogelijke
uithuisplaatsing speelt. In iedere situatie gaat iets goed. Ook al is dat maar een
heel klein beetje. Vaak is het heel moeilijk om dit zelf te kunnen zien. Wij helpen
om te zien wat er nog wel goed gaat. En hoe je dit kunt gebruiken tijdens
situaties die nog niet goed gaan.

Wij maken gebruik van Oplossingsgericht werken. Wij geloven namelijk dat elk
probleem mogelijkheden biedt voor het vinden van eigen oplossingen. Dat is kort
gezegd het vertrekpunt van Oplossingsgericht werken. Het doel van
Oplossingsgericht werken is om jullie gezin in staat te stellen om op jullie eigen
manier en samen met mensen uit jullie omgeving het probleem waarvoor jullie hulp
vragen aan te pakken.
Hierbij is ons vertrekpunt altijd de wensen van jullie gezin, niet de problemen. In
veel gevallen is het niet nodig om een probleem volledig uit te pluizen om tot
oplossingen te kunnen komen. Problemen hebben de neiging om je denken en
handelen te sturen. De aandacht gaat naar het oplossen of bestrijden van het
probleem. Met oplossingsgericht werken laat je het probleem even los en richt je de
aandacht op het gewenste resultaat. Wij zullen jullie gezin vragen stellen als ‘wat
wil je in plaats van het probleem?’ (ook al weet je misschien nog niet hoe). Hierna
stellen wij vragen als ‘Stel dat dat er zou zijn? wat is er dan anders? en welk
verschil zou dat maken?’.
Oplossingsgericht werken betekent niet dat je geen oog hebt voor problemen.
Iemand kan vaak pas werken aan verandering wanneer hij zich gehoord voelt en
begrepen, of wanneer basale problemen eerst zijn opgelost. Wij vinden het
belangrijk om heel goed te luisteren naar het verhaal van jullie gezin en erkennen
dat veranderen soms moeilijker is dan het lijkt. Omdat jullie gezin al veel heeft
meegemaakt. Wij zullen dan ook steeds aansluiten bij de mogelijkheden en



onmogelijkheden van jullie gezin. Zodat wij met elkaar kunnen werken vanuit
acceptatie en samen kunnen ontdekken waar wensen en mogelijkheden liggen.
Door aan te sluiten bij de ideeën en wensen van jullie gezin sluiten wij aan bij de
beweging die er al is. Door in te zoomen op de juiste veranderingen, die te
herkennen en te versterken. Door extra aandacht te besteden aan wat goed gaat en
dit, waar mogelijk meer uit te bouwen wordt aan een solide basis gewerkt van
waaruit doelen behaald kunnen worden.

Verder zijn een aantal onderwerpen belangrijk om te weten over ons krachtgezin.
-In 2022 hebben wij ruimte voor één vraaggezin voor de periode van één jaar.
-Wij werken in regio Alphen aan den Rijn en hanteren een maximale reistijd van 45
minuten.
-Overdag kunnen wij eventueel ouders tijdelijk ontlasten door kinderen op te
vangen. Logeren is op dit moment geen mogelijkheid voor ons.
-Leeftijd van de kinderen van het vraaggezin: wij sluiten het liefst aan bij gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd.
-Voor de leeftijd van de ouders hebben wij geen voorkeur.
-Wij zullen goed matchen met gezinnen waar sprake is van internaliserende
problematiek, autisme en licht verstandelijke beperking. Dit sluit goed aan bij onze
interesse en ervaring.
-Wij zullen niet matchen met gezinnen waar borderline, psychoses en ernstige
agressie bij ouders speelt.

Wij vinden het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over bereikbaarheid.
-Niels is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8:00 - 20:00 uur, op
vrijdag van 8.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00 - 17.00 uur. Daarbuiten
in noodgevallen.
-Stéphanie is bereikbaar op dinsdag en woensdag van 8.00 - 20.00 uur en in het
weekend van 10.00 - 17.00 uur. Daarbuiten in noodgevallen. Stéphanie is niet
bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag in verband met haar andere
werkzaamheden.

Omdat wij een professioneel krachtgezin zijn laten wij ons hierbij ondersteunen
door een aantal mensen.
Er is een coach bij ons krachtgezin betrokken. Wij hebben eenmaal per 6 weken
een coachingssessie met deze coach.
Verder hebben wij een gedragswetenschapper aan ons krachtgezin verbonden.
Mocht er al een gedragswetenschapper bij jullie gezin betrokken zijn en willen jullie
dat deze gedragswetenschapper blijft? Hier staan wij voor open. Een
gedragswetenschapper is betrokken bij de intake, evaluatiegesprekken en het
eindgesprek. Verder overleggen wij regelmatig met deze gedragswetenschapper
over de voortgang van de doelen en andere zaken die spelen binnen jullie gezin.



SpringUp is bij ons krachtgezin betrokken voor het leggen van contacten met
gemeenten (en zo mogelijk andere partijen), ondersteuning bij de contractvorming
met gemeenten/PGB-budgethouder en gedragswetenschapper. En bij het tot stand
komen van een begeleidingstraject met jullie gezin. SpringUp adviseert ons
krachtgezin op zakelijk vlak als er problemen ontstaan in het contact met jullie
gezin, de gemeente, de gedragswetenschapper of andere betrokkenen.
Wij werken verder aan onze professionaliteit door op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen in ons werkveld door het lezen van diverse nieuwsbrieven,
waaronder die van het Nederlands Jeugdinstituut en SpringUp en het lezen van
diverse vakliteratuur.
Stéphanie en Niels doen samen een ‘Professioneel opvoeders-test´ van Bureau
Vonk. Vanuit deze test pakken wij coachingspunten op met onze coach en tijdens
intervisie.
Niels volgt eenmaal per zes weken intervisie met een intervisiegroep bestaande uit
andere zelfstandige professionals in het sociaal pedagogische werkveld.
Niels behaald in 2022 zijn SKJ (Stichting Kind en Jeugd) registratie door het volgen
van een EVC (Eerder Verworven Competentie) traject bij EVC Nederland. Na het
behalen van deze SKJ registratie zal verdere deskundigheidsbevordering
plaatsvinden door het volgen van diverse relevante cursussen/trainingen in verband
met de herregistratie bij SKJ.


