
 

Kinderen een veilige en plezierige jeugd bieden … 

Denise Wijnker - Van Nieuwenhuizen 

Coördinator Buurtgezinnen Gemeente Opmeer en a.i. Gemeente Schagen 

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 Opmeer. 
Denise Wijnker-Van Nieuwenhuizen treedt in deze gemeente op als coördinator en brengt 
vraag- en steungezinnen bij elkaar.  

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen inhoudt?  
Buurtgezinnen zet zich in voor gezinnen die overbelast zijn of dreigen te raken. De 
overbelasting kan een gevolg zijn van ziekte, scheiding, stress, verlies van baan, noem maar op. 
Hulp vragen in deze situatie is niet voor iedereen even makkelijk en ook niet vanzelfsprekend. 
Coördinatoren van Buurtgezinnen brengen deze (vraag)gezinnen in contact met steungezinnen 
in de buurt. Het mooie is dat de gezinnen onderling zelf afspraken maken over de invulling van 
de ondersteuning. Het ene gezin heeft behoefte aan opvang, de ander aan een luisterend oor 
of  opvoedtips. Op deze manier wordt er altijd maatwerk geleverd en kunnen de vraaggezinnen 
langzaamaan weer in hun eigen kracht komen te staan.  

Wie is Denise Wijnker-Van Nieuwenhuizen?  
Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters. De laatste paar jaar heb ik heel bewust 
gekozen voor een sabbatical. Voor het werk van mijn man hebben we 3 jaar in Amerika 
gewoond waar we een hele mooie tijd hebben gehad. Omdat ik geen betaald werk mocht 
verrichten heb ik daar divers vrijwilligerswerk gedaan. Toen we weer op Nederlandse bodem 
woonden was het dan ook vanzelfsprekend om ons aan te melden als steungezin. Ik vind het 
nu een hele eer om als coördinator voor de gemeente Opmeer te mogen werken.  

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen?  
Er zijn een aantal zaken die me erg aanspreken in Buurtgezinnen: het preventieve en 
laagdrempelige karakter. Met Buurtgezinnen proberen we escalatie en daarmee uit huis 
plaatsing te voorkomen door in een vroeg stadium (laagdrempelige) hulp te bieden. ‘Opvoeden 
doen we samen’ is het motto van Buurtgezinnen. En dat is precies wat ik wil uitdragen in de 
gemeenten Opmeer en Schagen. In beide gemeentes op zoek gaan naar lieve gezinnen die het 
verschil willen maken voor ouders en kinderen die het even moeilijk hebben. We hoeven het 
niet allemaal alleen te doen. Door elkaar een hand toe te reiken in het ouderschap kunnen we 
onze kinderen een veilige en plezierige jeugd bieden. 
 

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


