Opgroeien en tot bloei komen
In de geborgen omgeving van een gezinshuis

Informatie voor opvoeders

Niet voor elk kind is het mogelijk
om veilig thuis op te groeien.
Soms zijn er daarvoor te veel
problemen in of rond het gezin,
ondanks alle hulp die al is ingezet.

ouder ontvangt hiervoor een salaris. Beide
ouders worden intensief begeleid door
een team van professionele hulpverleners,
waaronder een gedragswetenschapper. Bij
het Leger des Heils werken we binnen een
christelijke setting.

Uit onderzoek is gebleken dat een

Contact met het eigen netwerk

kind zich het best ontwikkelt in

De eigen ouders, familie en het sociale
netwerk zijn voor een kind heel belangrijk.
De gezinshuisouders betrekken hen dan
ook zo veel mogelijk bij de opvoeding. Alle
betrokkenen zetten zich in voor het ene
doel: dat het kind of de jongere tot zichzelf
kan komen en zich kan ontwikkelen.
Waar mogelijk werken we toe naar een
terugplaatsing in het gezin van herkomst.

een rustige, veilige en geborgen
gezinssituatie. De Jeugdwet
schrijft dan ook voor dat kinderen
die uit huis moeten worden
geplaatst, bij een pleegouder of
in een gezinshuis moeten worden
opgenomen.

Wat is een gezinshuis?
Rust, veiligheid en geborgenheid: dat is
wat een gezinshuis in de basis biedt. Een
gezinshuis van het Leger des Heils is een
gewoon huis in een gewone wijk. Dit kan
een eigen huis zijn of een door het Leger
des Heils ter beschikking gestelde woning.
De vaste gezinshuisouders voeden 24/7
maximaal vijf kinderen of jongeren in hun
gezin op. Deze continuïteit is belangrijk
voor het ontwikkelen van een gezonde
hechtingsrelatie bij het kind of de jongere.
Eén van beide ouders is een ‘professionele
opvoeder’, dat wil zeggen dat hij of zij
pedagogisch is geschoold (MBO-4). De

Wanneer ben je een goede
gezinshuisouder?
Het belangrijkste is dat je hart naar
kinderen uitgaat, ook als ze moeilijk
gedrag vertonen als gevolg van sociaalemotionele problemen. Je bent gedreven
om het kind binnen jullie gezin te helpen
weer vertrouwen in zichzelf en in anderen
te krijgen. Daarvoor is een professionele
kijk op opvoeden nodig, waarbij je
steeds kijkt naar wat het kind aankan.
Jullie creëren een veilige omgeving door
middel van structuur, continuïteit en
voorspelbaarheid. Hierbij betrek je ook
het netwerk van het kind. Je signaleert het
wanneer een kind aanvullende begeleiding
of behandeling nodig heeft.

Loyaliteit
Als een kind uit huis wordt geplaatst
is dat voor ouders enorm ingrijpend.
In Amersfoort organiseert het Leger
des Heils daarom bijeenkomsten
voor de biologische ouders van
kinderen die in gezinshuizen wonen.
Op de supportavonden vinden ze
herkenning en erkenning van de rouw
en het verdriet die ze doormaken. Ze
praten over waarom het niet lukte
de uithuisplaatsing te voorkomen en
hoe ze zouden willen dat de relatie
met het kind is. De loyaliteit van
kinderen naar hun eigen ouders toe
staat altijd op nummer 1. Een goed
contact is dus superbelangrijk omdat
het de duurzaamheid van de plaatsing
bevordert. Dat het kind de ruimte voelt:
ik woon hier, maar mijn ouders blijven
mijn ouders.

Waar zijn gezinshuizen van het
Leger des Heils te vinden?
Het Leger des Heils heeft diverse
gezinshuizen in de provincie Utrecht en
de Gooi- en Vechtstreek. Op www.ldh.
nl/gezinshuizen vind je een overzicht.
Hier vind je ook gegevens over de
informatiebijeenkomsten die we regelmatig
organiseren en waar collega’s vertellen over
wat het werk inhoudt.

Voel je er iets voor om
gezinshuisouder te worden?
Bij het Leger des Heils kun je een
gezinshuis starten in loondienst of als
zzp’er. Kijk op www.legerdesheils.nl/
vacatures en reageer. Liever nog wat
meer informatie? Bel of mail met de
onderstaande collega’s.
Annemarie Stam (manager
jeugd) via 06 - 20 42 37 54 of
annemarie.stam@
legerdesheils.nl

Facts & Figures uit 2018
• In Nederland zijn 937 gezinshuizen
• In 2018 zijn 3.113 jeugdigen uit huis
geplaatst
• Het percentage gezinshuizen is in
Gelderland het hoogst: 26% en in Zeeland
het laagst: 1%
• Van de 937 gezinshuisouders zijn er 459
in loondienst bij de zorgaanbieder
• Tussen 2016 en 2018 is het aantal
gezinshuizen met 22,6% gestegen
(Bron: gezinspiratieplein.nl)

Natasja van der Maat (manager
jeugd) via 06 - 50 03 47 52 of
natasja.vander.maat@
legerdesheils.nl
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Scan de QR-code en
lees het verhaal van
een gezinshuisouder!

