
Welke ondersteuning bieden wij 
en voor wie?

Wij kunnen als krachtgezin bij veel uiteenlopende 
zaken ondersteuning bieden. Voorbeelden hiervan 
zijn het omgaan met:

- ADD, ADHD, Autisme en andere 

vergelijkbare gedragsproblemen

- Hechting- en identiteitsproblemen

- Dyslexie en andere leesproblemen

- Geldzorgen

- Langdurige ziekte

- Verschillende vormen van rouw en verlies

Wij bieden ondersteuning aan:

- Alleenstaande ouders

- Tweeoudergezinnen

- Samengestelde gezinnen

Krachtgezin

van der Wielen - van Meeteren

Wil je meer informatie of heb je nog 
vragen?

Neem dan contact op met de 
consulent van het Sociaal Team of 

wijkteam bij jou in de buurt.

E-mail: 
krachtgezin@wheelscoaching.nl

www.wheelscoaching.nl

Registratienummer

100007558

Wheels Coaching & Support

KvK: 69922047

Kr ach tgezin
van  der  W ielen  
?  van  M eeteren

Samen sta je sterker



Wat doen we?

We bieden ondersteuning dichtbij je gezin. Zie het 
als een ?vriend? van je gezin die regelmatig op de 
koff ie komt, mee eet, even op de kinderen let als 
je andere dingen aan je hoofd hebt of juist leuke 
dingen met je onderneemt. Maar ook altijd dat 
luisterende oor is.

De ondersteuning die we bieden zal alt ijd passend 
zijn bij je gezin. Want jij weet als geen ander wat 
je prettig vindt en wat niet.

We zullen zo goed mogelijk antwoord geven op 
vragen waar je mee zit, je t ips en trucs geven als je 
daarom vraagt. Ook zijn we die extra paar handen 
in de rug die je ondersteunen om de aanwezige 
problemen het hoofd te bieden.

?Problemen zijn er om opgelost te worden.?

We willen door het bieden van onafhankelijke 
ondersteuning een positieve bijdrage leveren aan 
je gezinsleven en zodoende de kans op een 
uithuisplaatsing te verkleinen.

Wie zijn we?

Wij zijn Paul van der Wielen & Maaike van Meeteren. 
Ouders van twee pubers en een pleegzoon, samen in 
een samengesteld gezin. Ouders die door de jaren 
heen voor diverse uitdagingen hebben gestaan. Wij 
zijn deze uitdagingen aangegaan, hebben de diverse 
problemen overwonnen en hebben daarmee 
ervaringen opgedaan die ons sterker maken. Ook wij 
hebben hierbij de nodige steun gehad. Zowel vanuit 
onze nabij omgeving, alsmede de hulpverlening.

?Als samengesteld gezin met 
opgroeiende kinderen weten we net 
als ieder ander gezin hoe lastig het 

kan zijn alle ballen rondom het 
gezinsleven omhoog te houden.?

Paul is na jaren van werken als jongerenwerker sinds 
een aantal jaar als zelfstandige sociaal werker actief. 
Hij biedt ondersteunding, coaching en begeleiding 
aan jongeren, jongvolwassenen en gezinnen in het 
versterken van de eigen kracht. Daarnaast begeleidt 
hij jongvolwassenen in een Bescherm Wonen huis.

Maaike is ruim 22 jaar werkzaam als tandtechnieker. 
In die 22 jaar heeft ze als alleenstaande werkende 
moeder 5 jaar lang de zorg gedragen voor de 
opvoeding en ontwikkeling van haar kinderen. Vanaf 
eind 2011 doen we dit samen.

Sinds 2015 dragen we ook de zorg voor onze 
pleegzoon. Ondanks dat hij ondertussen zelfstandig 
woont, hebben we nog regelmatig contact met hem. 
We zien hem dan ook als onze uitwonende zoon.

Krachtgezin

Nederland telt ruim 2,6 miljoen gezinnen met 
thuiswonende kinderen. Veel van deze gezinnen 
ervaren problemen bij de opvoeding van de eigen 
kinderen. Deze problemen zijn uiteenlopend, maar 
toch slaagt het gezin erin om deze het hoofd te 
bieden. De ene keer alleen, de andere keer met 
ondersteuning vanuit het eigen netwerk of juist 
vanuit professionele hulpverlening. Desondanks 
zijn er ook gezinnen waarbij het niet lukt om de 
problemen het hoofd te bieden, waardoor kinderen 
uit huis worden geplaatst.

In Nederland leven zo'n 48.000 kinderen niet in het 
eigen gezin, maar juist in pleeggezinnen, in 
gezinshuizen of bij jeugdzorginstell ingen. Dit heeft 
een grote impact op zowel het gezin als geheel, als 
iedere individu. Deze impact zou voorkomen 
kunnen worden, door bij dreigende uithuisplaatsing 
de juiste ondersteuning te bieden die het gezin op 
dat moment nodig heeft. Want vaak zijn de 
problemen het hoofd te bieden door juist een net 
wat andere aanpak te kiezen. Zo'n aanpak is het 
Krachtgezin.
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