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De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen 

opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. In diverse 

gemeenten in Nederland is deze stichting actief waaronder in Ede. Nienke van der Kaaij treedt hier 

op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen in deze gemeente bij elkaar. 

Wat houdt Buurtgezinnen.nl volgens jou in? 
Buurtgezinnen.nl wil mogelijk maken wat normaal gesproken via het netwerk van een gezin voorzien 

zou kunnen worden. Dat wil zeggen dat steungezinnen gekoppeld worden aan gezinnen die om 

welke reden dan ook wel wat steun kunnen gebruiken. Het is dus geen officiële hulpverlening. Het 

gaat om gewone gezinnen die het met een positieve bijdrage mogelijk willen maken dat kinderen in 

andere gezinnen op een normale manier kunnen opgroeien. Dat kan bijvoorbeeld een vast middagje 

spelen zijn met een kind met ADHD, zo dat ook vader en moeder en eventuele broertjes en zusjes 

wat worden ontlast. 

Wie is Nienke van der Kaaij? 
Ik ben getrouwd en moeder van vier zonen, woon al heel wat jaren in Ede en ben naast coördinator 

van Buurtgezinnen.nl ook werkzaam als ambulant gezinsbegeleider. Ik werk met LVB en 

psychiatrische mensen. Na mijn opleiding Maatschappelijke werk & Dienstverlening ben ik aan de 

slag gegaan in de jeugdpsychiatrie. Ik werk ontzettend graag met en voor kinderen en doe dat 

eigenlijk ook al mijn hele werkzame leven. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf genaamd ‘Niets is te 

gek’, waarin ik mensen coach, groot en klein en waarvoor ik geregeld ook de gezelligheid van mijn 

Pipowagen inzet. Dat is een oude woonwagen uit 1930 die ik heb opgeknapt en ook verhuur. Ik heet 

mijn gasten welkom en verzin leuke aardigheidjes voor ze. Ik ben graag creatief bezig. 

Hoe ben je bij Buurtgezinnen.nl gekomen? 
In mijn werk, merk ik dat het heel veel doet met een kind als het ‘in de hulpverlening’ terecht komt. 

En dat is in mijn beleving ook niet altijd noodzakelijk. Ik was eigenlijk op zoek voor een van de 

gezinnen waar ik als hulpverlener kom, naar een mogelijkheid om hun netwerk wat uit te breiden en 

stuitte in mijn zoektocht op Buurtgezinnen.nl. En het idee van Buurtgezinnen.nl sprak me meteen 

heel erg aan. Het past ook heel erg bij mij als persoon en dus trok ik de stoute schoenen aan en 

solliciteerde op de functie van coördinator in Ede. Ik vind het heel prettig om naast hulpverlener ook 

op een ander niveau met gezinnen bezig te kunnen zijn. Iedereen heeft op een zeker moment 

weleens hulp nodig en niets is daarin te gek. Zo moet je elkaar wat mij betreft ook benaderen. 

Zonder oordeel. Er is niets gek. Het is heel mooi om mensen die het fijn vinden om iemand te helpen 

te koppelen aan hen die dat wel kunnen gebruiken. Zo krijgen we een veel positievere samenleving. 

Voor meer informatie over het werk van Nienke van der Kaaij, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


