
 

Gezinnen die elkaar kunnen vinden en verrijken … 
 

Ingeborgh Olij-Frima 

Coördinator Buurtgezinnen.nl Gemeente Beverwijk en Heemskerk 
 

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 verschillende 

gemeenten in Nederland is deze stichting actief waaronder in Beverwijk en Heemskerk. Ingeborgh 

Olij-Frima treedt in deze gemeenten op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. 

 

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen.nl inhoudt?  
Buurtgezinnen.nl is een mooi, laagdrempelig alternatief in de preventieve sfeer voor hulp aan gezinnen. 

Die hulp kan tijdelijk of meer structureel van aard zijn, maar wordt altijd gegeven door andere gezinnen 

uit de eigen straat of wijk. Vanuit compassie wordt ondersteuning geboden als dat nodig blijkt te zijn en 

een gezin bijvoorbeeld niet over een eigen netwerk in de buurt beschikt. Ervaringsdeskundigen; 

opvoeders/ouders, die weten dat het soms thuis even niet op 'rolletjes' loopt. Die je een steuntje in de 

rug kunnen geven en vanuit het hart en oprecht iets voor een kind en een ouder kunnen betekenen.  

Wie is Ingeborgh Olij-Frima? 
Ik ben getrouwd, moeder van een zoon en een dochter en woon in Heemskerk. Met mijn eigen praktijk 

Regenboog Coaching, Supervisie en Advies ben ik werkzaam in de Jeugdzorg, het Onderwijs en Welzijn. 

Daarnaast ben ik mede-eigenaar van Koel & Co, een zorgcoöperatie voor en door zelfstandige 

professionals in de Jeugdzorg. Voordat ik mijn eigen praktijk begon, heb ik 25 jaar met passie gewerkt in 

(Jeugd)zorg en Welzijn. Het begeleiden van de ontwikkeling van een kind en/of een ouder, is het 

mooiste dat er is. De laatste jaren heb ik gezien dat de waarde die wordt gehecht aan 'eigen kracht' en 

'regie op eigen leven' waardoor een kind zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, een vlucht hebben 

genomen. Ik ben benaderbaar en in staat om ‘om te denken’, als de meer geijkte oplossing niet past, is 

er vast een andere mogelijkheid. Daar geloof ik erg in, zowel qua werk als privé. Naast dat werk 

spendeer ik graag tijd aan mijn gezin, spreek ik af met vriendinnen, doe aan yoga, volg een cursus 

edelsmeden en ben mantelzorger voor mijn vader en moeder. 

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen.nl? 
Toen ik in januari 2018 mijn eigen bedrijf startte, deed ik dat omdat ik de reguliere jeugdhulpverlening 

niet meer vond passen bij mijn eigen visie en ideeën daarop. Dat moest anders kunnen. Ik wilde een 

bijdrage leveren aan Jeugdhulp 2.0. Ik zocht ook een mogelijkheid om meer lokaal van betekenis te 

kunnen zijn en via via kwam Buurtgezinnen.nl op mijn pad. Wat perfect aansloot bij wat ik zocht; 

laagdrempelige, lokale hulp die zwaardere inzet van jeugdhulp zou kunnen voorkomen. 

Ik weet dat er in de gemeente Beverwijk en Heemskerk ouders op zoek zijn naar een lichte vorm van 

hulp en ondersteuning. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd, dat er ‘parels' zijn die iets voor een 

ander willen betekenen, vrijwillig, zonder er iets voor terug te vragen. En hiermee meteen ook het 

verschil willen maken, voor een kind en zijn ouder(s), voor nu en voor later. Daarom wil ik mij als 

coördinator actief inzetten voor Buurtgezinnen.nl zodat gezinnen elkaar kunnen vinden en verrijken.  

Voor meer informatie over het werk van Ingeborgh, kijk op Buurtgezinnen.nl.  


