Doelen
Waar?
Binnen Gezin Gezien wordt er gewerkt
aan de volgende doelen:
• Ouders in hun eigen kracht zetten.
• Ouders ondersteunen in de
ontwikkeling van hun kind.
• Ouders ondersteunen in het
onderhouden en gebruiken van een
sociaal netwerk.

In de thuissituatie van het gezin met de
lichte opvoedvraag of in zijn/haar
omgeving (Gemeente Weert).

Wanneer?
Wekelijks vinden er huisbezoeken plaats
van ongeveer een dagdeel. Een traject
duurt maximaal een jaar.

Aanmelden als vrijwilliger

Punt Welzijn
Beekstraat 54 (kamer 120)
6001 GJ Weert

2018
Versie 1

e. info@puntwelzijn.nl
t. 0495 – 697900

Wat is lichte
opvoedingsondersteuning?
Lichte opvoedondersteuning wordt
omschreven als ondersteuning bij
alledaagse opvoedvragen. Deze vragen
kunnen onder andere gaan over het eet- en
slaapgedrag van het kind. Ouders kunnen
zich bijvoorbeeld ook afvragen hoe ze om
moeten gaan met de huil- of driftbuien van
hun kind.

Wat is ‘Gezin Gezien’?
Bij het project Gezin Gezien bieden
vrijwilligers lichte opvoedondersteuning
in thuissituaties, door middel van
wekelijkse huisbezoeken.
Door het voeren van wekelijkse
gesprekken worden de
opvoedvaardigheden van ouders
vergroot en worden ouders in eigen
kracht gezet. De hulpvraag van het gezin
staat centraal bij de ondersteuning van
een vrijwilliger.

De vrijwilligers worden begeleid en
ondersteund door een ervaren
vrijwilliger (de coördinator) en een
professional van Punt Welzijn. Door
middel van individuele- of
groepsbegeleidingsgesprekken en
deskundigheidsbevordering.

Voor wie?
Gezin Gezien wordt uitgevoerd binnen
de gemeente Weert. Het project is voor
gezinnen met kinderen in de leeftijd van
0 tot 12 jaar met een lichte
opvoedvraag. Deze gezinnen worden
maximaal een jaar lang wekelijks
ondersteund door een vrijwilliger.

Verwachtingen

Verwachtingen vrijwilligers
Punt Welzijn zoekt vrijwilligers die:
• Zelf kinderen hebben of ervaring
hebben in het werken met
kinderen
• Goed kunnen luisteren
• Het leuk vinden contact te leggen
met anderen
• Positief in het leven staan
• Eén dagdeel per week
beschikbaar zijn
• Openstaan voor andere culturen

Wat biedt Punt Welzijn?
• Deskundigheidsbevordering.
• Professionele begeleiding vanuit
Punt Welzijn
• Een personeelsuitje

