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Profiel coördinator Buurtgezinnen 
Stichting Buurtgezinnen.nl is een relatief nieuwe landelijke speler in het sociale domein, die in opdracht van 
gemeenten voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt zoekt. Dit steungezin ontlast en steunt het 
overbelaste gezin bij de opvoeding van de kinderen. De intentie is dat kinderen veilig, gezond en kansrijk 
kunnen (blijven) opgroeien in hun eigen gezin. Buurtgezinnen wil met deze preventieve aanpak een bijdrage 
leveren aan het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen. Buurtgezinnen is in 2015 gestart en is nu actief 
in 50 gemeenten verspreid over het land. In iedere deelnemende gemeente wordt een lokale coördinator 
aangesteld.  

 
Kern van de opdracht 

• Je bent de spil en het gezicht van Buurtgezinnen in Stein. 

• Je zorgt ervoor dat Buurtgezinnen zichtbaar wordt/blijft in de gemeente, bij gezinnen, scholen, 
hulpverleners en andere betrokkenen.  

• Je brengt vraag- en steungezinnen met elkaar in contact en begeleidt ze. 

• Je versterkt de gemeenschapskracht en bevordert het samen opvoeden van kinderen in Stein. 

 
Activiteiten 

• Buurtgezinnen bekend maken door het geven van presentaties, voeren van kennismakingsgesprekken en 
present zijn op plaatselijke (netwerk)bijeenkomsten. 

• Contact leggen en onderhouden met de plaatselijke pers. 

• Afstemmen met scholen, formele zorgaanbieders en lokale samenwerkingspartners.  

• Opsporen van vraaggezinnen en steungezinnen met inzet van Facebook (en Instagram). 

• Kennismaken met de gezinnen en onderzoeken van hun behoefte aan ondersteuning (vraaggezinnen) of 
ondersteuningsaanbod (steungezinnen). 

• Koppelen van vraag- en steungezinnen en formeel vastleggen van de afspraken.  

• Begeleiden van de steungezinnen.  

• Bewaken van de pedagogische kwaliteit en veiligheid. 

• Organiseren van (thema)bijeenkomsten voor gezinnen (tweede jaar). 

• Rapportages opstellen en bespreken met de gemeente. 
 
Benodigde competenties 

• Je hebt grote affiniteit met informele hulp aan kwetsbare gezinnen en kinderen. 

• Je kent de buurt en de infrastructuur voor jeugd(zorg). 

• Je bent proactief, zelfstandig en een echte aanpakker, je neemt anderen mee in je enthousiasme. 

• Je maakt gemakkelijk contact met allerlei soorten mensen, kan goed luisteren en toont inlevingsvermogen. 

• Je bent positief ingesteld, je ziet talenten van mensen en kan mensen in hun kracht zetten. 

• Je opereert graag zelfstandig, maar stemt altijd af met betrokkenen.  

• Je bent ervaringsdeskundige; je hebt een gezin en weet dat overbelasting iedere ouder kan overkomen.  

• Je denkt en werkt op HBO-niveau. 

• Je hebt geen ‘negen tot vijf mentaliteit’ (gesprekken met gezinnen zijn vaak in de avonduren). 

• Je weet de weg op Facebook en andere sociale media. 

• Je schrijft bondig en overtuigend voor diverse doelgroepen.   
 
Faciliteiten 

• Een landelijke backoffice zorgt voor een ICT-infrastructuur, een up-to-date website en promotiemiddelen.  

• Je kunt terugvallen op een online handboek van Buurtgezinnen. 

• Je wordt ingewerkt en begeleid door een ervaren regiocoördinator. 

• Eenmaal per kwartaal is er een teamoverleg, waar je kennis en ervaring deelt met andere coördinatoren. 

• Je kunt gratis deelnemen aan de uiteenlopende workshops van de Buurtgezinnen Academie. 


