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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 verschillende 
gemeenten in Nederland is deze stichting actief waaronder in Duiven. Miranda van der Steen treedt 
in deze gemeente op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. 
 

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen.nl inhoudt?  
Buurtgezinnen.nl is een stichting waar coördinatoren steungezinnen aan vraaggezinnen koppelen om 

hen te ondersteunen bij zaken als verzorgingsvragen, taalontwikkeling of ontlasten bij opvoedtaken. 

Het steungezin biedt tijd en kunde aan deze gezinnen. Kortom: gezinnen helpen elkaar in de zorg voor 

de kinderen. Een gezin dat behoefte heeft aan steun kan zich melden of worden doorverwezen naar 

Buurtgezinnen.nl – bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam - en dan ga ik op zoek naar een passend 

steungezin in de buurt dat deze hulp kan bieden. 

Wie is Miranda van der Steen? 
Ik woon met mijn man, drie kinderen, twee katten en een hond in Duiven en heb jarenlang in de 

jeugdzorg gewerkt. Ik heb een hbo-opleiding maatschappelijk werk afgerond en culturele antropologie 

gedaan. Ik heb altijd een grote interesse gehad in cultuur en identiteit. Niet alleen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen maar juist ook op veel kleinere schaal binnen families en gezinnen. Elk gezin heeft 

zijn eigen gebruiken, rituelen en soms zelfs woorden. Dat vind ik mateloos interessant hoe dat werkt. Ik 

ben een jaar geleden gestopt met mijn werk in de jeugdzorg en zelfstandig ondernemer geworden, 

waarbij ik inmiddels verschillende interim klussen heb aangepakt onder meer als projectleider voor 

jongerencoaching. Ik heb duizend en een hobby’s en van sommige heb ik mijn werk kunnen maken. Zo 

heb ik in 2018 mijn eerste boek gepubliceerd, een thriller en geef ik ook schrijfcoaching aan anderen. 

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen.nl? 
Het laagdrempelige karakter van Buurtgezinnen.nl spreekt me enorm aan. In mijn werk in de jeugdzorg 

bedacht ik regelmatig, dat een situatie mogelijk kan worden voorkomen door laagdrempelige 

ondersteuning in een eerder stadium. Kleine stappen kunnen een groot effect geven. Ook vind ik het 

van belang om aandacht te hebben voor de eigenheid van een gezin. Hier hoort ook bij om te 

benoemen wat er juist goed gaat. Ondersteuning vragen is bijvoorbeeld al een groot goed. Fijn dat ik nu 

met mijn werk voor Buurtgezinnen.nl vorm aan kan geven aan laagdrempelige ondersteuning.  

Kijk voor meer informatie over het werk van Miranda op Buurtgezinnen.nl.  


