
Geeft ouders en kinderen de ruimte

STEUNOUDER ZWOLLE
Steunouders zijn mensen die hun huis en hart openstellen voor een kind 
(of kinderen) van vraagouders. De steunouder biedt praktische steun en 
ontlast daarbij de vraagouder door het kindje een dagdeel in de week in 
huis te nemen.

Even opladen
Vraagouders kunnen (tijdelijk) een steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld 
omdat ze weinig rust en tijd voor zichzelf of hun andere kinderen hebben. 
De steunouder biedt het kind een veilige, aanvullende gezinsomgeving. Een 
plek waar het zichzelf kan zijn, energie kan opdoen en lekker kan spelen. De 
vraagouder heeft zo de mogelijkheid om even op te laden, iets voor zichzelf 
te doen of andere zaken te regelen.

Steunouder

Bianca Lewis-Samson
steunouder@travers.nl

Contactgegevens

“Door het kind een plek te geven, 
help je de ouders.”

Marian 
(steunouder)



STEUNOUDER
VOG en referenties aanleveren  
Als steunouder werk je met kinderen 
en daarom vragen wij je een Verklaring 
Omtrent Gedrag aan te vragen. Deze wordt 
door ons vergoed. We vragen ook om 
referenties zodat we een breder beeld 
krijgen van jou.

Training
Zodra alles binnen is en is goedgekeurd, 
volg je een tweedaagse training. Daarin 
bespreken we onder andere hoe je 
gedrag(sproblemen) herkent bij een kind, 
samenwerkt met de vraagouder en hoe je 
praktische afspraken maakt.

Jullie ontvangen allebei het profiel van de ander. 
Wanneer jullie akkoord gaan, volgt een kennismaking 
bij de vraagouder thuis.  Een tweede kennismaking 
is bij de steunouder thuis. 

Is er sprake van een match? Dan stellen we een 
overeenkomst op met afspraken. Zo creëren we 
samen een fijne en veilige situatie voor iedereen.

Na een half jaar gaan we bekijken hoe het ervoor 
staat. Is de steunouder nog steeds nodig? Als beide 
partijen denken van wel, zetten we de match nog 
een half jaar door.

Na een jaar vindt er een afsluitend gesprek plaats. 
Hierin evalueren we de ondersteuning en kijken we 
of er nog (extra) ondersteuning nodig is. Is de match 
er nog steeds? Dan kan de match doorgaan, maar 
stopt de ondersteuning vanuit de coördinatoren.  

We starten met een wenfase zodat iedereen elkaar 
rustig kan leren kennen.  Jullie spreken af bij de 
steunouder thuis, samen met het kind/de kinderen. 
Daarna blijft de steunouder een uurtje alleen met 
het kind. De uren worden zo steeds verder opgebouwd.

Een keer in de drie maand neemt de coördinator 
contact op met jullie. Hoe gaat het? Jullie kunnen 
zelf altijd contact opnemen als er vragen of zorgen 
zijn. De steunouder heeft de mogelijkheid om 
terugkombijeenkomsten te bezoeken.

Aanmelden
Als steunouder meld jij jezelf 
aan door een mail te sturen naar 
steunouder@travers.nl.

Aanmelden
Als vraagouder kun jij jezelf zelf aanmelden, 
maar dit kan ook via een ondersteunende 
instantie gaan.

Vraagouder

Intake
Nadat je bent aangemeld, gaan we kennis-
maken. Dit doen we bij jou thuis.

Vervolgens gaat een van de 
coördinatoren een profiel 
opstellen. Daarin staan
gegevens zoals jouw adres 
en de leeftijd van jouw 
kinderen, maar ook de 
reismogelijkheden en de 
reden waarom jij gebruik wilt 
maken van een steunouder.

Profiel opstellen

Intake
Nadat je bent aangemeld, gaan 
we kennismaken. Dit doen we bij 
jou thuis.

Vervolgens gaat een van de coördinatoren een profiel opstellen. Daarin staan 
gegevens zoals jouw adres en opleiding, maar ook jouw gezinssituatie en 
woonomgeving. Wie ben je en waarom wil je steunouder worden?

Profiel opstellen

Kennismaking

Match!

Wenfase

Voortgang

Half jaar gesprek 

Afsluitend gesprek


