
Droommoeders
Een plan voor moeders
die dromen over een

goede toekomst
voor hun kinderen
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Why having too 
little means so 

much….

Waarom droommoeders?
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Stress verandert 
de bedrading van 

het brein



Uniek… 
• Doorbreken intergenerationele problematiek van een

kwetsbare doelgroep

• Binnen een methodiek die integrale hulp ondersteunt (op 
alle peilers) en verandering van gedrag als belangrijkste
uitgangspunt heeft

• Methodiek en aanpak is gericht op stressreductie en
verbeteren van de executieve functies

• Uniek samenwerkingsverband (organisatie overstijgend) 
waardoor op alle levensgebieden van de moeders expertise 
en begeleiding ingezet kan worden

• Waardoor aan het eind van het project een overdraagbaar
dossier is samengesteld dat de basis kan vormen voor een
vernieuwende aanpak binnen de sociale welzijnssector



Projectaanpak

Individuele coaching

Groepscoaching:

- Dramatherapie
- Training
- Culturele activiteiten

Budgetcoaching



Cyclus coaching

Individuele coach in the lead

Intake Jaar 1: 
3 maanden

Jaar 1 
6 maanden 
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12 maanden 
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Jaar 2 
18 maanden

Jaar 2
24 maanden 

Werving 
moeders:
Motivatie
brief voor 
deelname

Eigen 
Keuze 

Analyse 
Wie ben ik:
Startpunt brug
Sociogram
Genogram
Kernkwaliteiten 
Aflossen schulden

Integreren
Wat kan ik:
Verdieping
Vertrouwen
Belemmerende 
factoren

Uitvoeren:
Wat wil ik:
Coaching op 
PVA/ 
ontwikkeling:
Stappen op de 
brug

Coaching op 
PVA/ 
ontwikkeling:
Stappen op de 
brug

Afbouw
Minder frequente 
coaching, gericht op 
zelfredzaamheid



Groepsbijeenkomsten



Familie stabiliteit
ê

Huisvesting
Kind & opvoeding

Algemeen 
welzijn

ê

Gezondheid en 
sociaal netwerk

Training en 
opleiding

Financieel 
Management

Werk en 
inkomen 

Mobility 
Mentoring





De grootste 
waarde van de 

brug is de 
structuur die het 

biedt
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Zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid 

herdefiniëren

De uitdaging



Coaching 
en

Mobility Mentoring

• Aandacht voor stress en executieve
functies

• Belemmeringen in kaart brengen en
aanpakken (schuldenvrij en
kinderopvang geregeld)

• Genogram en oorzaken gedrag
(intergenerationele problematiek)

• Sociogram inzake network

• Doel en actieplannen helpen grotere
doelen in kleine stukjes te knippen
en overzichtelijk te houden

• Intensief tijd en aandacht om te
werken aan zelfregie



Een samenwerking van: Kredietbank Limburg, Stichting Trajekt, MIK Kinderopvang 
en Bureau Jeugdzorg Limburg

Vragen?


