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Informatie folder “van Kansarm naar Kansrijk
Je hebt een gesprek gehad over het project “van Kansarm naar Kansrijk”.
Er is gesproken over :
•
•
•
•

wat dit project inhoudt
waarom wij denken dat je gezin in ons project past
wat dit project je kan opleveren
wat er van je verwacht wordt.

In deze folder is dit allemaal nog eens na te lezen.

Wat gaat het project “van Kansarm naar Kansrijk” doen?
Met dit project komt er een gezinsondersteuner van de Veldhuizen Stichting bij je thuis om je te
ondersteunen met zaken binnen het gezin. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met:
•
•
•
•
•

geld of schulden
opvoeding van de kinderen
wonen
werk of onderwijs
gezondheid

Waarom?
Misschien is er eerder al een gezinscoach van bijvoorbeeld het wijkteam bij je thuis geweest. Met hulp van deze
coach hebben al positieve veranderingen binnen het gezin plaatsgevonden.
Dit is het moment waarop het wijkteam de ondersteuning stopt. Het wijkteam heeft er vertrouwen in dat de eventuele problemen zelf op te lossen zijn. Geheel zelfstandig, of met de hulp van een gezinsondersteuner van het
project “van Kansarm naar Kansrijk”.

“…Op het consultatiebureau zeggen ze dat het goed is voor mijn zoon als hij naar de peuterspeelzaal gaat, maar
daar heb ik geen geld voor. Ik zeg daarom maar dat het niet in onze cultuur past…’’

Wat doet een gezinsondersteuner precies?
Een gezinsondersteuner komt eerst bij je thuis voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kun je vertellen welke
zaken binnen het gezin goed lopen en over welke zaken zorgen zijn. Samen met de gezinsondersteuner wordt een
plan gemaakt om deze zorgen aan te pakken. In dit plan staat:
•
welke doelen je wilt bereiken
•
wat je zelf kunt doen
•
welke andere mensen je kunt helpen
Ook het contact tussen ouder en kind(eren) krijgt veel aandacht van de gezinsondersteuner. Bij zorgen over de
ontwikkeling van het kind, of het opvoeden van het kind kan de gezinsondersteuner hierin adviseren en ondersteunen. Ook kan zij je wijzen op trainingen voor ouders in de buurt.

Geen kosten, wel veel inzet
Deelname aan ons project is gratis. Wel vragen we 100% inzet en motivatie om aan dit project deel te nemen.
De gezinsondersteuner neemt geen zaken van je over.
Zij kan bijvoorbeeld helpen om je administratie te ordenen, maar je zult dit zelf bij moeten houden.
Of zij kan bijvoorbeeld helpen om te bellen naar instanties, maar je doet zelf je verhaal.
Onze project is er op gericht om handvaten te geven om het weer zelf te doen en zal veel tijd en inzet vragen.

‘Van Kansarm naar Kansrijk”
Ouders met zorgen of stress kunnen vaak minder tijd en aandacht aan hun kinderen besteden. Het kan dat hierdoor
de ontwikkeling van de kinderen minder goed verloopt.
Wij vinden het belangrijk dat hiervoor in het gezin iets structureel in veranderd.
Onze gezinsondersteuners willen er samen aan werken om zorgen en stress binnen het gezin te verminderen. Zo
krijg jij (en je partner) ruimte om aan de toekomst te werken, van jezelf en van de kind(eren).
Met ons project kunnen we er samen voor zorgen dat de kansen van jouw kind(eren) net zo kansrijk zijn als van
andere kinderen.

“….Ik wil graag dat mijn kinderen kunnen studeren en een diploma halen. Want dat betekent voor hen een goede job
vinden en geld verdienen. Op die manier zullen hun kinderen het ook gemakkelijker hebben. Ik denk daar over na,
maar weet nu nog niet hoe ik het zal kunnen.”

