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Een normaal
gezin, alleen

wat groter
Friesland telt momenteel

22 gezinshuizen. Het huis van
Sikko en Klaske Pander in

Drogeham is er een van.
Naast hun drie eigen kinderen

bieden ze plek aan vier
pleegkinderen. ,,Elts bern

moat de kâns krije om yn in
gesin op te groeien.’’

INES JONKER

D
e woonkamer van de fami-
lie Pander lijkt een toon-
beeld van netheid. De zit-
hoek is opgeruimd, ner-

gens slingert rommel en de lange
houten eettafel is zo goed als leeg.
Hier mag dan een groot gezin wo-
nen, het oogt hier niet als een huis-
houden van Jan Steen.

Maar, vertelt Klaske (42), ’s och-
tends na het ontbijt ziet het er heus
heel anders uit. Dan is ,,de boel ont-
ploft’’, is de tafel bezaaid met brood-
kruimels en liggen er overal tanden-
borstels en kledingstukken. ,,At alle
bern de doar út binne, drinke wy in
bakje, geane we tegearre troch it hûs
en is ’t sa wer opromme.’’

Er hangt een ontspannen sfeer op
deze zomerse dinsdagmiddag. Kin-
deren lopen in en uit en zo nu en dan
krijgen Klaske en Sikko (50) een
vraag. ‘Mag ik zwemmen?’ ‘Mag ik
met mijn vriendinnetje spelen?’
‘Hoe laat moet ik thuis zijn?’

Zo’n tien jaar geleden besloot het
stel ruimte te bieden aan een pleeg-
kind. Ze hadden al twee eigen kinde-
ren, maar vanwege de moeilijke
zwangerschappen was het niet ver-
standig om aan een derde te begin-
nen. Toch wilde Klaske graag nog
een kind een goed thuis bieden, en
zo kwamen ze op het idee van pleeg-
zorg.

Het vierjarige weesmeisje Estrella
kwam erbij. De eerste weken waren
heftig. Klaske: ,,Wy wienen ôfdraaid,
mar ik fûn it geweldich. Sa’n famke,
dat al safolle meimakke hie en neat
doarde, by alles te helpen: efter op
de fyts sitte, hier waskje, nim mar
op.’’

Het geweldige gevoel om voor
zo’n kindje te mogen zorgen: het be-
viel zo goed dat Klaske er van over-
tuigd was dat ze nog een pleegkindje
wilde. En toen bleek ze, tot hun bei-
der verrassing, zwanger. De plaat-
sing van een tweede pleegkind werd
even uitgesteld, maar een half jaar
nadat dochter Noa (nu 9) was gebo-
ren, stelden ze zich weer beschik-
baar.

Kort daarna volgde er een aantal
crisisplaatsingen. Een daarvan be-
trof een broertje en een zusje. Het
jongetje was ernstig gehandicapt en
kon sowieso niet lang blijven. Na
vier weken moesten ze van de kin-
derrechter weer terug naar hun ou-
ders. In principe heel mooi, maar
Klaske had er geen goed gevoel over.
,,Ik ha de fâd belle: at it famke wer
fuort moat, wol ik har wol werom.’’

En toen – het was ergens in 2010,
ze zaten midden in een ingrijpende
verbouwing omdat het huis toch

wat te klein werd – kwam dat tele-
foontje: Melissa zou terug kunnen
komen als ze dat wilden. Na familie-
beraad besloten ze dat ze welkom
was. Dus hadden ze plots twee
kleintjes. De twee meisjes schelen
acht maanden en groeien praktisch
op als een tweeling.

Sinds januari 2017 is de familie
Pander een ‘officieel’ gezinshuis. Na-
dat Sikko – na 25 jaar – door een fail-
lissement zijn baan verloor bij De
Vries Kozijnen in Gorredijk besloten
ze ruimte te bieden aan kinderen
met een zwaardere problematiek.
Want dat is het verschil tussen ‘ge-
wone’ pleegkinderen en gezinshuis-
kinderen; die laatsten kwamen
voorheen meestal in een tehuis te-
recht omdat ze het vaak niet lang
uithielden in een pleeggezin. Het
zijn de kinderen met hechtingspro-
blemen en trauma’s. Klaske: ,,Wy
seagen der wol in útdaging yn.’’

Ze was er wel eens geweest, zo’n

instelling, en vond het er verschrik-
kelijk. ,,Sa ûnpersoanlik en ûngesel-
lich. Oeral hongen skema’s, allegear
begelieders en konstant wikseling
fan ’e wacht. Ik fyn: elts bern moat
de kâns krije om yn in gesin op te
groeien. Wy binne in normaal gesin,
allinnich wat grutter.’’

Inmiddels telt huize Pander drie
‘gezinshuiskinderen’. Klaske: ,,Sy
hawwe krekt wat mear begelieding
en oandacht nedich. It is wat ynten-
siver as gewoane pleechbern.’’

Ciara (11), die er als laatste bij
kwam, arriveerde in de zomer van
vorig jaar. Ze had al op vijf adressen
gewoond en kon niet op een regulie-
re basisschool functioneren. In het
begin had ze veel moeite om zich
aan te passen. Klaske: ,,Sy hie hech-
tingsproblemen, trauma’s, wie frus-
trearre en agressyf.’’ Tot januari dit
jaar was het ,,hiel heftich’’, sindsdien
gaat het ,,super’’. ,,Sy begjint har te
hechtsjen, neamt ús heit en mem,
seit dat se hjir altyd bliuwe wol, en
op skoalle giet it ek goed.’’

Dat zijn de succesverhalen, en dan
vergeet je dat ze in het begin haar ka-
mer zo’n beetje afbrak, de koffie van
tafel schopte en haar pleegouders
soms fysiek aanviel. En dat heeft na-
tuurlijk ook zijn weerslag op de an-
dere kinderen. Sikko: ,,Sy wienen yn
it begjin bang foar har. Mar no wolle
se net dat se fuortgiet.’’

De Panders doen het niet alleen,
benadrukken ze. Ze overleggen de
komst van een nieuw gezinslid altijd
met hun oudste twee, Janko (20) en
Liza (17). Daarnaast werkt de basis-
school heel goed mee en zijn er de
praktijkcoach die regelmatig over de
vloer komt en de gedragsweten-
schapper voor als er echt iets is, bei-

den van Jeugdhulp Friesland. ,,Ast
soks net hast, is it dreech wurkjen.’’

Voorheen kregen de Panders een
vergoeding van Jeugdhulp voor de
opvang van de kinderen. Sinds ze
een officieel gezinshuis zijn, krijgen
ze er een inkomen voor als ZZP’er.
Dit geeft hun wat meer financiële
armslag. Als tegenprestatie wordt
verwacht dat ze pedagogische cur-
sussen volgen om hun deskundig-
heid te vergroten. Sikko: ,,En wy
moatte 24 oeren deis beskikber wê-
ze.’’

Volgens Sikko ziet zijn positief in-
gestelde echtgenote de zaken wel
eens wat te veel door een roze bril.
,,’t Is net altyd rozegeur en mane-
schijn. Je moat bygelyks net te folle
ferwachtsje fan de bern; je krije net
altyd likefolle werom.’’ Wat hem be-
treft, blijft het voorlopig bij drie. Van
Klaske mag er nog wel een kind bij.
Hoewel, het moet ook weer niet te
vol worden in huis. ,,It moat hjir gjin

tehûs wurde. Wy ha hjir mar ien wc,
ien badkeamer. Wy hawwe gjin
roasters, gjin skema’s. Allinnich ien
grutte aginda, dêr stiet alles yn.’’

Ze vormen een hecht gezin, met
zijn negenen. Straks, in de zomerva-
kantie, gaan ze met de vijf jongste
kinderen naar de camping in Appel-
scha. ,,Wy ha in safaritinte hierd.
Dat wie de iennichste akkommo-
daasje foar sân persoanen.’’ Er zijn
pleegouders die alleen met hun ei-
gen kinderen op vakantie gaan; de
pleegkinderen gaan dan naar hun
biologische ouders of op kamp.
Klaske: ,,Dat soe ik net oer myn hert
krije kinne. Wy geane óf mei syn al-
len óf hielendal net op fakânsje.’’

,,Wolle jim noch wat tsjin de
sjoernalist sizze?’’,vraagt Klaske na
afloop van de fotosessie bij de tram-
poline in de achtertuin. Ciara wil
nog wel wat zeggen. ,,Wy binne it
grutste gesin fan Drogeham, en it
leafste.’’

‘Sy hawwe krekt
wat mear
begelieding en
oandacht nedich’ Internaat uit, woonhuis in

In de wereld van jeugdzorg vol-
trekt zich sinds anderhalf jaar een
stille revolutie. Kinderen tot en
met twaalf jaar die niet meer
thuis kunnen wonen, moeten
zoveel mogelijk in een pleeggezin
of een gezinshuis worden ge-
plaatst. Internaten worden daar-
om een voor een gesloten, en
Jeugdhulp is dringend op zoek
naar gezinshuizen.

D
e grootste verandering is die
voor kinderen tot en met
twaalf jaar. Kwamen die

voorheen in internaten als Mooi
Gaasterland in Rijs terecht, tegen-
woordig gebeurt dat niet meer. ,,24-
uurszorg voor kleine kinderen wil-
den we niet meer. Ouders konden
de locatie amper bereiken, het was
te geïsoleerd en we konden niet
goed samenwerken met ketenpart-
ners’’, vertelt Erwin Beers, manager
bedrijfsvoering bij Jeugdhulp Fries-
land.

Er waren acht groepen met vijftig
tot zestig kinderen. De groep van 0
tot 6 jaar was de eerste die dicht
ging. Deze kinderen gingen naar
pleeggezinnen. Beers: ,,Een kindje
van een jaar hoort gewoon in een
gezin.’’

Begin 2011 vertrokken de laatste
kinderen uit Mooi Gaasterland. De
sluiting hiervan was overigens ook
een besparingsoperatie, want

Jeugdhulp Friesland moest 1 mil-
joen euro per jaar bezuinigen.

In 2015 werd de nieuwe Jeugdwet
aangenomen, die bepaalde dat kin-
deren die niet meer thuis kunnen
wonen, bij voorkeur in een pleegge-
zin of gezinshuis moeten worden
geplaatst. Nederland telt momen-
teel zo’n 750 van die gezinshuizen,
Friesland 22. In Friesland groeien in
totaal bijna duizend kinderen op in
pleegzorg en gezinshuizen van
Jeugdhulp Friesland.

Het nieuwe uitgangspunt werd:
laat kinderen, met welke problema-
tiek ook, zoveel mogelijk in een ge-
zin opgroeien. ,,Dan kunnen ze
daar naar school, naar een sport-
club. Dat is vertrouwd en veilig, en
dat was in de internaten niet het ge-
val. Kinderen sloten wel vriend-
schappen, maar hun vrienden gin-
gen na verloop van tijd weer weg’’,
zegt Rob Wielink, manager behan-
deling.

Voorheen waren er ook wel ge-
zinshuizen, maar die leken in de
praktijk toch meer op internaten.
Beers: ,,Het was een hybride vorm.
De kinderen woonden wel bij
pleegouders, vaak idealistische
echtparen, maar het huis en de
voorzieningen waren van Jeugd-
hulp. In de nieuwe vorm draaien
kinderen echt mee in het gezinsle-
ven van het echtpaar, in hun eigen
huis.’’

Er zijn drie soorten gezinshui-
zen: voor langdurig verblijf, kort
verblijf en met behandeling. Wie-
link: ,,En we kijken altijd of een kind
eventueel terug kan naar de biolo-
gische ouders.’’

De instantie heeft nu de beschik-
king over 22 gezinshuizen in de
provincie, maar er zijn er veel meer
nodig. Beers: ,,We zijn momenteel
met een aantal in gesprek. We zoe-
ken ouderparen waarbij een van de
twee bij voorkeur een specifieke

opleiding zoals sociaal-pedagogi-
sche hulpverlening heeft. Wij bie-
den ook trainingen en cursussen
aan om de gezinshuisouders verder
te bekwamen.’’

Jeugdhulp Friesland heeft nog
drie ‘residentiële instellingen’, be-
doeld voor kinderen die niet in een
gezin kunnen opgroeien. In behan-
delcentrum Woodbrookers in Kor-
tehemmen worden jaarlijks ruim
honderd jongeren van 12 tot 18 jaar
met gedrags- en psychiatrische
problemen behandeld.

Verder zijn er in Drachten en
Leeuwarden nog voorzieningen
voor de oudere jeugd, voor jonge-
ren van 12 tot 15 of 15 tot 18 jaar. De
locatie Burgum, voor kinderen van
6 tot en met 12 jaar, is in januari dit
jaar gesloten. Beers: ,,Met het slui-
ten van deze locatie behandelen we
definitief geen kinderen meer in
groepen, maar alleen in gezinsvor-
men.’’

Verschil
pleeggezin en
gezinshuis

Een gezinshuis is vaak een ‘nor-

maal’ gezin in een normale woon-

wijk. Het verschil met pleegzorg is

dat minimaal een van de ouders een

professional is binnen de jeugdhulp.

Deze ouder krijgt ook betaald voor

de opvang van het kind. De gezins-

huisouders zorgen 24 uur per dag

voor de opvoeding, verzorging en

begeleiding. Omdat er altijd iemand

thuis is kunnen hier kinderen met

ernstiger problemen terecht.

Het maximaal aantal kinderen dat

opgevangen wordt, is meestal tus-

sen de vier en zes. Het gewone

gezinsleven staat centraal; kinderen

hebben hun eigen kamer met eigen

spullen; ze gaan naar school en de

sportclub, mee op familiebezoek en

op vakantie. Stabiliteit en conti-

nuïteit, daar draait het om. Contact

met de biologische ouders wordt

door veel gezinshuizen actief gesti-

muleerd. Als dat goed gaat, kunnen

sommige kinderen in het weekeinde

bij hun ouders logeren.

Recent onderzoek van de hoge-

school Leiden toonde aan dat kinde-

ren in gezinshuizen in vergelijking

tot die in instellingen een beter

‘opgroeiklimaat’ ervaren. Ze krijgen

veel steun van de gezinshuishou-

dens, voelen zich veilig, geven aan

veel te leren en ervaren meer auto-

nomie.
Sikko en Klaske Pander (op de achtergrond) met hun drie eigen kinderen (zittend op dee trampoline) en vier pleegkinderen (springend). FOTO JILMER POSTMA


