
 

 

 

Wie zijn wij 

Wij zijn Corstian (42) en Vera (39) van 
Westen. Beiden hebben we Social Work 
gestudeerd aan de CHE. We hebben een 
dochter (14) en een zoon (10) en wonen in 
Ede. Sinds 18 jaar werken we allebei in de 
hulpverlening. Corstian heeft ervaring in 
de psychiatrie, verslavingszorg en in 
jeugdzorg. Vera werkte als 
gezinsbegeleider en coördinerend 
begeleider in de VGZ en de laatste 9 jaar 
als ambulant begeleider voor mensen met 
NAH (niet aangeboren hersenletsel). 
Corstian houdt van lezen, hardlopen en 
voetbal kijken. Vera is graag bezig in de 
tuin en houdt van wandelen en schilderen. 

Corstian werkt als samenlevingscoach bij 
Malkander en als kwaliteitsfunctionaris bij 
een gezinshuis en Vera werkt als ambulant 
begeleider in een tienermoederhuis. 
Daarnaast begeleid zij vrouwen met 
afstand tot de arbeidsmarkt in atelier 
Revive in Ede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze 

Het contact zal vooral plaatsvinden in het 
dagelijks leven, thuis of tijdens een 
wandeling. Ondersteuning kan ook 
geboden worden bij gesprekken met 
andere instanties. 

De afspraken plannen we van tevoren, 
telefonisch of per app. Tussen de 
afspraken door is telefonisch contact ook 
mogelijk wanneer nodig. 

We staan naast mensen en zoeken samen 
naar gewenste keuzes. De verschillende 
begeleidingsmethoden waarin we 
geschoold zijn, zijn hierbij een middel. 
Zoals traumasensitief begeleiden, 
oplossingsgerichte gespreksvoering, 
systematisch rehabilitatiegericht handelen 
en het werken vanuit de presentietheorie. 
Hierbij is niet de methode of de vorm 
bepalend maar wat het vraaggezin nodig 
heeft. 

Er is een gedragswetenschapper 
betrokken. Deze is voor ons beschikbaar 
voor advies en als klankbord. 

Corstian is eind 2022 -begin 2023 SKJ 
geregisteerd. 

Enthousiast, 

betrouwbaar, 

direct, 

doelgericht, 

verbindend 

en 
professioneel. 

 



Wat wij bieden 

Vera zal met name bereikbaar zijn en 
begeleiding bieden. Dit kan plaatsvinden 
bij het vraaggezin thuis. Contact 
tussendoor is mogelijk per app of 
telefonisch. De afspraken zijn ook mogelijk 
bij ons thuis. Corstian ondersteunt en is 
betrokken naast zijn andere baan. 

We kunnen aansluiten bij veel 
verschillende hulpvragen. Waar we de 
grens trekken is wanneer er sprake is van 
middelengebruik bij de ouders en bij 
zware autisme.  

We bieden geen structurele logeeropvang. 
Mocht het in geval van nood nodig zijn dan 
hebben we een bed beschikbaar in een 
logeerkamer. 

De ondersteuning kunnen we bieden aan 
gezinnen in Gemeente Ede, Veenendaal, 
Wageningen en Renkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit 

In het werken met mensen leggen we de 
lat hoog. Het is voor ons belangrijk dat de 
begeleiding aansluit bij de behoefte. Is er 
geen match, geef dat dan aan. Ook horen 
we graag waar verbeterpunten zijn in de 
begeleiding en staan we open voor 
feedback.  

We volgen intervisie en vragen advies aan 
een gedragswetenschapper wanneer dit 
nodig is. 

Als er klachten zijn over de ondersteuning 
kan dit gemeld worden bij SoloPartners 
(volgens de eissen van o.a. de WKKGZ en 
Jeugdwet) of het SKJ. 

Rapportage 

Van evaluatiegesprekken worden 
conclusies en afspraken op papier gezet. 

 

 

 

 

 

 
 

Vera en Corstian 

van Westen  

 

 

Het doel  

is om 

 veerkracht  

te  

vergroten. 



Certificaten van Vera van Westen 

• Suïcidepreventie  

• Basiscursus Trauma-sensitieve ondersteuning 

• Verlies en Rouw verwerking  

• Waardevrij kijken  

• Verkenning neuro-anatomie  

• Gezond begeleiden  

• Omgaan met prikkelbaar, impulsief en agressief gedrag 

• Oplossingsgerichte gespreksvoering / begeleiding  

• Systemisch kijken en werken  

• Een speelse en diepgaande kennismaking met Voice Dialogue  

• PICS (post intensive care syndroom)  

• Covid-19 en het brein  

• Leren en foutloos leren na hersenletsel  

• Hersenaandoeningen, verdiepende cursus NAH.  

• NAH en psychiatrie  

• Communicatie en organisatie van verandering/ Inzicht en Handelen is veranderen  

• Seksualiteit en intimiteit na NAH  

• Ziekte van Parkinson  

• Mensenrechten in de zorg (voor mensen met NAH) 

Certificaten van Corstian van Westen 

• EHBO & BHV 

• Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 1+2 

• Psychose signalering en begeleiding 1+2 

• Suïcide preventie 1+2 

• Agressie en conflicthantering  
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