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Wie zijn wij 
 

Wij zijn het krachtgezin Wildeboer, bestaande uit Gerben en Irma Wildeboer, ouders van drie 
dochters (’98,’01,’04)  
Wij zijn pleegouders geweest bij het Leger des Heils en bij Elker. In 2015 zijn wij begonnen 
met ons gezinshuis, Gezinshuis Verwonder. Deze is gesitueerd in de kop van Drenthe. 
Postadres is Leek echter wonen we kadestraal in de gemeente Noordenveld. 
Naast de zorg voor onze eigen kinderen is de wens er om er voor jongeren te zijn die het 
minder hebben getroffen. Vanuit onze werksituatie zagen we de noodzaak voor pleegouders. 
 
 
De levensloop van ons gezin: 
Irma ging na de HBO-V werken in het toenmalige AZG op de afdeling thoraxchirurgie. Een 
jaar later, nadat Gerben zijn dienstplicht had volbracht, kwam ook hij werken op dezelfde 
afdeling. We werden verliefd, kregen verkering. Gingen in 1995 samenwonen en in 1996 
trouwen. Toen woonden we in een bovenwoning in de stad Groningen. De kinderwens was 
er, Irma werd in 1998 zwanger. Voor ons ook een reden om te zoeken naar een leuke 
woning met tuin onder de rook van Groningen. Omdat Gerben zijn jeugd in Leek heeft 
doorgebracht viel de keuze ook op Leek. Daar werd een woning gekocht. 
In september 1998 werd onze eerste dochter Marlin geboren. Daarna verwachtten we in mei 
2000 een tweeling. Echter deze meisjes tweeling werd in januari al geboren, niet 
levensvatbaar. Na een jaar, werd onze vierde dochter Sinja geboren. In januari 2004 werd 
onze vijfde dochter Niam geboren. 
We hebben gereageerd op een advertentie waarin pleegouders met pit werden gezocht. 
Zodoende waren we van 2008 tot november 2015 pleegouder bij Elker en Leger des Heils. 
Door wisselende werktijden, verplichtingen van het werk, opgroeiende dochters zochten wij 
naar een combinatie om ons gezin en pleeggezin te combineren. Met de formule van 
gezinshuis.com is ons de mogelijkheid geboden om voor Irma werk aan huis te creëren. Met 
ingang van december 2015 is ons gezinshuis gestart. 
In ons gezinshuis bieden wij plek aan 4 jongeren die om verschillende redenen niet thuis 
kunnen wonen. Wij bieden hen een plek aan om bij ons op te groeien naar zelfstandigheid. 
 
 
 
 
Wij hebben sinds 1 december 2015 een gezinshuis als franchisenemer bij Gezinshuis.com, 
met Yorneo als zorgaanbieder. Als naam voor het gezinshuis hebben we gekozen voor 
Gezinshuis Verwonder. Kom en verwonder je met als slogan: zie in het gewone het 
bijzondere! Aangezien we in een woonwijk in Leek woonden en we de provinciegrens naar 
Drenthe over moesten, Yorneo is een Drentse jeugd gezondheidsinstelling, zochten we een 
huis in de nabije omgeving van Leek. Dit omdat we ons netwerk wilden behouden en onze 
kinderen niet ook nog hun sociale contacten moesten opgeven. We vonden een huis, net 
over de grens. Post adres Leek maar kadestraal in Noordenveld. 
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Motivatie: 
Na een paar jaar pleegouder voor crisisplaatsingen te zijn geweest hebben wij de kans 
gekregen om van het pleegouderschap ons werk te maken, zodat we ons volledig kunnen 
richten op het creëren van een thuis voor jongeren die dat niet hebben. 
Elk kind heeft recht op een thuis waar het zich zelf kan zijn. Ons gezin wil en kan dit bieden. 
Nu we een paar jaar als professionele opvoeder aan het werk zijn merken we dat er mogelijk 
door meer energie in het voortraject te steken een uithuisplaatsing voorkomen kan worden. 
Wij zijn in 2020 al 16 keer gebeld voor het bieden van een plek in ons gezinshuis aan een 
jongere. Een enorm tekort is er dus. Volgens ons zit niet de oplossing alleen in het bieden 
van meer plekken maar de ook zit de kracht erin om de jongeren in hun eigen biologische 
plek proberen te houden. Dit maakt dat wij het idee van Salvo d’Agata van SpringUp met 
open armen ontvangen. Graag willen wij onze professionele opvoedingservaring delen met 
gezinnen waar een uithuisplaatsing dreigt.  
Wij zijn gewend om 24 uren per dag paraat te staan voor de jongeren die bij ons wonen. 
Dat maakt dat wij ook de biologische ouders buiten kantooruren bij kunnen staan in het 
opvoeden. Natuurlijk hebben we ook momenten dat we niet kunnen of dat ons gezinshuis de 
nodige aandacht vraagt maar we kunnen wel in de avond nog eens even langs gaan. Ook 
kan de betreffende jongere overdag bij ons komen om bij ons even op adem te komen en 
mogelijk wat afleiding te hebben. 
Uit eigen ervaring weten we hoe complex het leven in een gezin kan zijn. Daarom weten we 
dat ieder gezin uniek is en dat één vaste manier van ondersteuning bieden niet zal werken. 
We bieden onze ondersteuning dan ook zodanig aan, dat deze het beste past bij de behoefte 
van het hulpvragend gezin. Het kan daardoor betekenen dat we bij het ene gezin regelmatig 
samen eten, bij het andere gezin juist leuke dingen gaan doen en bij weer een ander gezin 
juist wat meer op afstand ondersteuning bieden. Het is een kwestie van maatwerk bieden, 
een manier vinden welke passend zal zijn binnen de behoeften. 
Omdat we mensenmensen zijn, zullen we ten alle tijden een luisterend oor bieden. Luisteren 
naar wat het hulpvragend gezin te vertellen heeft, ze de ruimte geven om hun hart te 
luchten en antwoord geven op vragen waarmee ze zitten. Door vragen te stellen ontdekken 
we samen de vraag achter de vraag. Zodoende komen we samen tot de ontdekking waar er 
pijnpunten binnen het gezin liggen, ook als deze van korte duur zijn. 
Als krachtgezin zullen we onze individuele rol zoveel mogelijk proberen aan te passen aan de 
behoeften van het gezin. 
Door dit gezin te coachen in het opvoeden en de zelfredzaamheid willen we voorkomen dat 
een uithuisplaatsing volgt. 
 
Welke methodieken gebruiken we hierbij? 
Omdat ieder gezin uniek is zullen we verschillende methodieken gebruiken. Systemisch 
werken, oplossingsgericht werken en Eigen Kracht zijn een aantal van de methodieken waar 
wij mee bekend zijn. We stellen samen met het hulpvragend gezin en de consulent van het 
Team Jeugdconsulenten doelen op waarmee we gedurende het ondersteuningstraject mee 
aan de slag gaan. Daardoor krijgen wij zicht op welke methodieken het beste zullen 
aansluiten bij het gezin en de gestelde doelen.  
We zullen beginnen met het gezin als gelijkwaardig te behandelen. Daarmee tonen wij 
respect en laten we zien dat we ons bewust zijn van het feit dat wij te gast zijn in het gezin. 
We houden rekening met de cultuur van het gezin en zullen ons, daar waar gewenst, 
aanpassen aan de cultuur van het gezin zonder daarbij over onze eigen grenzen te gaan.  
De eigen kracht van het gezin staat voorop. Het gezin kent elkaar het allerbeste, weet van 
elkaar wat de kwaliteiten zijn maar ook wat de valkuilen zijn. We zullen hierbij zoveel 
mogelijk systemisch te werk gaan. Het is namelijk belangrijk dat het gezin als geheel bij 
elkaar kan blijven. We kijken naar wat de kwaliteiten van de individu en die van het gezin als 
geheel zijn. Hier proberen we zoveel mogelijk gebruik van te maken om samen 
oplossingsgericht de uitdagingen aan te gaan. Daar waar het nodig is, of als er vraag naar is, 



 4 

zullen we ondersteuning bieden bij het aanleren van vaardigheden en competenties. Tot slot 
zullen we op een, met een duur woord gezegd, socratische manier coachen. Vragen stellen 
die het gezin of de individu aanzet tot nadenken over de eigen rol binnen het gezin of 
specifieke situatie. 
In al onze werkzaamheden zijn we open en eerlijk. We zeggen wat we doen en we doen wat 
we zeggen.  
 
Doen we dit alleen? 
Simpelweg nee. Ook wij hebben onze grenzen aan kennis en mogelijkheden. Als krachtgezin 
zullen we dan ook regelmatig in gesprek blijven met de verschillende partijen die bij het 
hulpvragend gezin betrokken zijn. Zoals de consulent, maatschappelijk werker of 
gezinstherapeut. Zo zullen we elke 2-3 maanden evalueren met het hulpvragende gezin en 
de betrokken partijen. Waar nodig kunnen aan de hand van deze evaluaties doelen worden 
bijgesteld of acties worden uitgezet. 
Ook zullen we gebruik maken van een gedragswetenschapper. Hiermee bespreken we wat 
we zien en horen, omdat ook onze kennis niet allesomvattend is. Door in gesprek te gaan 
met deze gedragswetenschapper, kunnen we handvatten krijgen voor zaken waar wij vragen 
over hebben. In de meeste gevallen is deze gedragswetenschapper al een betrokkene 
binnen het hulpverleningsnetwerk van het gezin. 
 
Wat zijn de praktische zaken? 
Natuurlijk zijn er ook een aantal praktische zaken die belangrijk zijn. Denk hierbij aan ons  
werkgebied, de inzet in tijd nodig per hulpvragend gezin. Maar ook onze 
ondersteuningsruimte, beschikbaarheid, bereikbaarheid en welk soort hulpvragen aansluiten 
op onze manier van werken.  
 
Ons werkgebied  
We zijn woonachtig in Leek – Nietap. We kunnen daardoor werkzaam zijn in gemeente 
Westerkwartier en gemeente Noordenveld. We hebben de beschikking over een auto dus we 
kunnen makkelijk binnen de gemeente reizen. Voor ons gezinshuis maken we gebruik van 
een personenbus. Eventueel kunnen we deze ook inzetten binnen het traject van het 
krachtgezin. 
 
Tijd per hulpvragend gezin  
Omdat het ondersteunen van een hulpvragend gezin maatwerk is, kunnen we hier geen kant 
en klaar antwoord op geven. Om een reële inschatting te maken over de tijd die we per 
hulpvragend gezin nodig hebben, hanteren we een richtlijn van 10 uur per week over een 
periode van 9 tot 12 maanden. Deze richtlijn is gebaseerd op de door Spring Up opgestelde 
business case.  
 
Onder deze uren vallen:  

• Het directe contact met het hulpvragend gezin (face to face, telefonisch, WhatsApp, 
etc.);  

• Het contact met de gedragswetenschapper (ongeveer 2 uur per maand);  
• De rapportage aan het Team Jeugdconsulenten;  
• Het contact met andere hulpverleners betrokken bij het hulpvragend gezin;  
• Het inwinnen van antwoorden op adviesvragen van ons als krachtgezin;  
• Vakinhoudelijk leeswerk gerelateerd aan de opdracht en de hulpvraag t.b.v. de 

coaching van het hulpvragend gezin.  
 
Aantal hulpvragende gezinnen tegelijk  
We kunnen op dit moment starten met het ondersteunen van 1 gezin tegelijk. Ook voor ons 
is het concept “Krachtgezin” nieuw en zullen ook wij onze balans moeten vinden in het 
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ondersteunen van een hulpvragend gezin versus onze andere taken en 
verantwoordelijkheden. Mocht het naarmate de tijd verstrijkt blijken dat we een tweede 
gezin kunnen gaan ondersteunen, dan zullen we dat zeker bespreken. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn als een lopend ondersteuningstraject tegen het einde loopt.  
 
Opvangcapaciteit  
In de ondersteuning kunnen we, indien het gewenst of noodzakelijk is, opvang bieden voor 
de kinderen. Denk hierbij aan opvang wanneer ouders een belangrijke afspraak hebben of 
omdat de ouders hierdoor even de nodige rust kunnen hebben. We hebben geen 
logeercapaciteit.  
 
Beschikbaarheid & bereikbaarheid  
Omdat ieder ondersteuningstraject anders is, zal onze beschikbaarheid afgestemd worden op 
basis van de behoefte en binnen de mogelijkheden die er zijn. Hierover zullen we ten alle 
tijden in overleg zijn met het hulpvragend gezin. Qua bereikbaarheid zijn we beide zeer 
flexibel. Doorgaans zijn we dagelijks tussen 7:00 en 23:00 bereikbaar. Voor Gerben geldt 
hiervoor een uitzondering. Gerben heeft nog een betaalde baan in het UMCG voor 20 uur per 
week verdeeld over verschillende dagen. We zijn beiden in geval van nood ook buiten deze 
tijd bereikbaar. Stelregel in de bereikbaarheid is dat we zullen reageren wanneer de 
mogelijkheid hiervoor aanbiedt. Het ene moment kan dat binnen 10 minuten zijn, het andere 
moment na 4 uur. Het kan dus zijn dat het even duurt voordat we reageren, maar nooit 
langer dan een dag.  
 
Soorten hulpvragen  
Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek, zijn we als krachtgezin zeer breed 
inzetbaar. We kunnen hulp bieden aan zowel alleenstaande ouders, als aan twee 
oudergezinnen (zowel regulier als samengesteld). Vanwege onze ervaringen met 
bijvoorbeeld ADD, autisme, dyslexie, rouw en verlies, langdurig ziek zijn, hechtings- of 
identiteitsproblematiek en geldzorgen kunnen we hierbij goede ondersteuning bieden. Denk 
bijvoorbeeld geldzorgen aan het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven, of het 
ondersteunen bij het aanvragen van betalingsregelingen bij schuldeisers en/of begeleiden 
naar schuldhulpverlening. We zullen niet snel een hulpvraag uit de weg gaan. Ook niet als 
het gaat om een combinatie van problematiek.  
 
Contraindicaties  
Overigens zijn er een aantal soorten problematiek waarbij wij geen ondersteuning zullen 
bieden. De zogenoemde contra-indicaties voor ons zijn problemen die te maken hebben met 
seksueel misbruik en mishandeling binnen het gezin evenals drugs- en/of alcoholverslaving. 
Daarbij moet wel gezegd worden dat we het gezin mogelijk wel ondersteuning kunnen 
bieden wanneer de verslaafde in behandeling is in de verslavingszorg of dat een gezinslid 
slachtoffer is geweest van mishandeling of misbruik buiten het gezin. Hiervoor zal vooraf 
goed overleg plaats moeten vinden met alle betrokken partijen.  
Hulpvragen waar we ook geen ondersteuning in kunnen bieden, zijn vragen waarbij wij en 
de betrokken consulent en/of andere hulpverlener(s) beoordelen dat het gaat om 
specialistische professionele hulpverlening. Denk hierbij aan bv. gedragstherapie, 
verslavingszorg of psychologie/psychiatrie.  
 
Een ander plan 
Het kan natuurlijk voorkomen dat wij gedurende het ondersteuningstraject genoodzaakt zijn 
om te stoppen met de ondersteuning. Dit kan zijn doordat de combinatie van de 
problematiek dusdanig complex wordt dat de hulpvraag verandert en dat dit buiten de 
kaders komt te liggen, die we met het Team Jeugdconsulenten hebben afgesproken. Of het 
kan zijn dat er juist binnen ons eigen leven iets dusdanig verandert dat dit invloed heeft op 
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de ondersteuningsmogelijkheden. Mocht dat gebeuren, dan zullen we, in overleg met zowel 
het hulpvragend gezin als de betrokken partijen, op zoek gaan naar een oplossing waarbij 
zowel wij als het hulpvragend gezin gebaat zijn. Wij zullen de ondersteuning nooit direct 
afbreken. 
Naarmate wij meer ervaring als krachtgezin opdoen, zullen we een steeds beter beeld 
krijgen wat onze mogelijkheden zijn en waar onze grenzen liggen. De hulp die we kunnen 
bieden zal dan ook altijd in beweging blijven.  
 
Hoe rapporteren we? 
Omdat ook wij ons moeten verantwoorden, zullen we wekelijks rapporteren. Het kan hierbij 
gaan om dingen die ons opvallen, bijzondere gebeurtenissen (zowel leuke als trieste), maar 
ook om ontwikkelingen en tussentijdse evaluaties van de gestelde doelen. Over deze 
rapportages zullen we te allen tijde open en eerlijk zijn. Evaluaties, verslagen en ander soort 
documenten worden pas na akkoord inzichtelijk gemaakt voor externe partijen. We doen dit 
binnen een AVG-proof rapportagesysteem: van de gemeente, de gedragswetenschapper of 
een systeem welke wij zelf gaan inzetten. 
 
Hoe sluiten wij een traject af? 
Wanneer we aan het eind komen van een ondersteuningstraject, zullen we samen de 
gestelde doelen evalueren. Daarnaast zullen we ook onze ervaringen met het hulpvragend 
gezin doornemen.  
Wat is ons gedurende het traject opgevallen? Waar is een groei zichtbaar geweest en waar 
zijn er nog ontwikkelpunten? Uiteindelijk zullen we dit opnemen in een schriftelijk advies 
gericht aan zowel het gezin als de consulent of de eventuele betrokken gezinsvoogd. In dit 
schriftelijke advies worden ook de inzichten van de betrokken gedragswetenschapper 
meegenomen.  
 
Hoe werken we aan kwaliteit en deskundigheidsbevordering? 
Wij vinden het belangrijk dat wij over de juiste kennis en deskundigheid beschikken om 
zodoende kwalitatief goede ondersteuning te bieden. Om deze reden maken we gebruik van 
(bij-)scholing, intervisie en zelfreflectie. 
Tevens zullen wij intervisiebijeenkomsten bijwonen wat wij ook al doen als gezinshuisouder 
en onze coach kan ons goed begeleiden in de ontwikkeling van ons werk als krachtgezin.  
Onderling zullen we aan de hand van situaties continu reflecteren. Op deze manier blijven 
we inzicht houden op ons handelen en waar onze valkuilen liggen. Dit doen we door met 
elkaar in gesprek te blijven, maar ook door te sparren met mensen binnen ons netwerk of 
gebruik te maken van diverse zelfreflectietools zoals de 360°-feedback. Feedback die we 
ontvangen, proberen we zoveel mogelijk om te buigen in ontwikkelingspunten.  
Spring Up zal ons en andere krachtgezinnen voorzien van een handboek dat ons zal helpen 
bij het werken als krachtgezin. Dit handboek zal op basis van ervaringen continu in 
ontwikkeling zijn. Het is als het ware een dynamisch handboek.  
 
Wat zijn onze andere werkzaamheden? 
Naast onze werkzaamheden als krachtgezin, hebben we ook andere werkzaamheden die tijd 
van ons vragen. Dit heeft invloed op onze beschikbaarheid als krachtgezin. Om hier rekening 
mee te houden, proberen we onze tijd dusdanig te verdelen dat er zo min mogelijk conflicten 
ontstaan. Zo kunnen wij schakelen in onze prioriteiten. Belangrijk is om te weten dat ons 
eigen gezin de hoogste prioriteit heeft. We kunnen het namelijk niet verantwoorden als we 
de verantwoordelijkheden voor ons eigen gezin niet nemen. Daarnaast vraagt de organisatie 
van ons gezinshuis de nodige aandacht. We merken dat er zeker ruimte is waarop we wat 
anders kunnen doen. Deze ruimte willen we inzetten als krachtgezin. Ook goed om te weten 
is dat we één weekend per 4 weken ons gezinshuis dicht hebben. Voor onze eigen vitaliteit is 
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het goed om dit weekend voor ons zelf te houden. We zullen dit ook goed naar het 
hulpvragend gezin communiceren. 
  
Wat als je een klacht hebt? 
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Hiermee willen we onze transparantie 
en betrouwbaarheid tonen. Ondanks dat wij onze werkzaamheden met de nodige integriteit 
uitvoeren, kan het voorkomen dat er een klacht ontstaat. Waar kan een klacht ingediend 
worden? Daarvoor vragen we de volgende stappen te nemen: 
1. Als eerste vragen we om de klacht bij ons aan te geven. Mogelijk komen we er samen al 
uit.  
2. Meld de klacht bij een jeugd consulent van de gemeente Westerkwartier of andere 
betrokken hulpverlener. Zij kunnen dan het nodige advies geven. Ook dan kunnen we kijken 
naar een oplossing. 
3. Meld de klacht bij het SKJ. Kijk dan op www.skjeugd.nl/ouders-verzorgers. Daar vind je de 
nodige informatie rondom het SKJ en indienen van een klacht.  
 
 
 
Factsheet Krachtgezin Wildeboer 
 
Naam:    Irma Wildeboer - Nijmeijer 
Adres:    Kerkweg 58 A     
Woonplaats:   Nietap-Leek       
Telefoonnummer:  0594-580930 
Mobiel:    06-29288344    
E-Mail:    info@gezinshuisverwonder.nl 
SKJ:    100019712 
Geboren:   29 juli 1969     
Nationaliteit:   Nederlandse 
Geloofsovertuiging:  Protestants 
Kinderen:   3 dochters 
 
Opleiding:   HAVO 
    HBO-V 
    Kinderaantekening Verpleegkundige 
    Basis Opleiding Leidinggevende 
 
Hobby:    Muziek maken 
    Lezen 
    Tuinieren 
    Bezig zijn met kinderen 
 
Werkervaring: vanaf 1992 verpleegkundige. Vanaf 1996 

kinderverpleegkundige, vanaf 2004 meewerkend 
teamleider op een kinderafdeling van het UMCG tot dec 2015. 
Vanaf 1-12-2015 gezinshuis ouder / professioneel opvoeder bij 
Gezinshuis Verwonder te Nietap. 

 
 
Naam:    Gerben Wildeboer      
Adres:    Kerkweg 58 A     
Woonplaats:   Nietap-Leek       
Telefoonnummer:  0594-580930    
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Mobiel:    06-10721010     
E-Mail:    info@gezinshuisverwonder.nl  
SKJ:    100020548 
Geboren:   31 mei 1967     
Nationaliteit:   Nederlandse 
Geloofsovertuiging:  Protestants 
Kinderen:   3 dochters 
 
Opleiding:   MAVO  
    HAVO 
    HBO-V 
    Intensive Care Verpleegkundige volwassenen 
    Intensive Care Verpleegkundige kinderen    
 
Hobby:    Muziek luisteren 
    Zingen bij “Popkoor Leek” 
    Kamperen 
    Tuinieren, klussen 
 
Werkervaring: vanaf 1993 verpleegkundige, vanaf 1998 intensive care 

verpleegkundige bij volwassenen en sinds 2003 bij kinderen 
vanaf 2006 meewerkend teamleider op de Kinder IC van het 
UMCG 

 vanaf september 2015 hoofd materiaal en huisvesting van het 
Beatrix Kinder Ziekenhuis, UMCG. 

 Vanaf 1-12-2015 gezinshuis ouder / professioneel opvoeder bij 
Gezinshuis Verwonder te Nietap. 

 
 


