Gezins
huis
Weet dat we er
voor je zijn

Een gezinshuis biedt kleinschalige opvang voor kinderen
die niet langer thuis kunnen wonen. De kinderen hebben
complexe problemen en pleegzorg is (nog) niet mogelijk.
Gezinshuisouders bieden de kinderen een veilige en stabiele
leefomgeving in hun eigen huis. Een plek om tot rust te komen,
zich te ontwikkelen en de blik op de toekomst te richten.

Voor wie?

De deuren van een gezinshuis staan open voor kinderen tussen 8 en 18 jaar met complexe
problemen. Zij hebben een kleinschalige leefomgeving nodig met vaste professionele
opvoeders.

Hoe werkt het?

De gezinshuisouders in het gezinshuis bieden de kinderen een zo normaal mogelijke,
stabiele gezinssituatie. Uitgangspunt van de opvoeding is: ‘gewoon’ waar het kan en
‘speciaal’ waar het nodig is. Er is intensieve behandeling en begeleiding mogelijk voor de
kinderen. De gezinshuisouders houden rekening met wat een kind heeft meegemaakt en wat
het nodig heeft om zich te ontwikkelen.
De gezinshuisouders kunnen de kinderen professioneel opvoeden; ze hebben kennis
van de problematiek. Jeugdhulp Friesland schoolt de gezinshuisouders. Zo blijft hun
kennis up to date. De gezinshuisouders krijgen ondersteuning van begeleiders en een
gedragswetenschapper, passend bij de aard en het doel van de plaatsing.
Verder is het leven in een gezinshuis zo normaal mogelijk. Kinderen doen mee in het gezin,
in de buurt en in het verenigingsleven.

Hoe lang duurt het?

Kinderen blijven zo lang als nodig is in een gezinshuis. Heeft een kind zich voldoende
kunnen ontwikkelen en is het toekomstperspectief duidelijk? Dan kan het kind terug naar
huis. Is de thuissituatie onveilig of onrustig, dan is plaatsing in een pleeggezin mogelijk.
Soms is het voor een kind beter om in het gezinshuis te blijven tot het zelfstandig kan wonen.

Wie zijn er betrokken?

Twee ervaren gezinshuisouders wonen in het gezinshuis. Zij kennen de problematiek van
de kinderen en in ieder geval is tenminste een van de twee gezinshuisouders geschoold
om professioneel op te voeden. De ouders krijgen op maat ondersteuning door begeleiders
en een gedragswetenschapper. Eventueel kan een kinder- en jeugdpsychiater, een GZpsycholoog en therapeut bij de behandeling worden betrokken.

Praktische informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.jeugdhulpfriesland.nl of neem
contact op met ons op via 088 1424444.
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