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Een gezinshuis is een gewoon gezin waarvan
minstens één ouder een professionele
jeugdhulpverlener is.
In het gezinshuis lijkt het leven zoveel
mogelijk op een gewoon gezinsleven.
Uw kind blijft zo lang als nodig in het
gezinshuis wonen.

Uw kind in een
gezinshuis

Meer informatie
Denkt u dat dit programma bij uw situatie past?
Voor advies, informatie of aanmelding kunt u terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.
Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor
sommige programma’s is een verwijzing nodig van
bijvoorbeeld uw huisarts, uw gemeente of een buurtof wijkteam. Check bij uw eigen gemeente hoe ze
omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

Een gezin, maar
dan anders

Uw kind woont - voorlopig - niet meer bij u. Aan
deze beslissing is veel vooraf gegaan. Nu gaat uw
kind wonen in een gezinshuis. Maar wat is dat?
Wat is het?
professionele zorg in een
gezinshuis

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Voor wie is het?
kinderen van 5 tot 18 jaar
Hoe lang duurt het?
zo lang als nodig
Wat is het doel?
gezond opgroeien op een
vaste plek.

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Een gezinshuis is een gezin waarvan minstens één
van de ouders professioneel hulpverlener is; deze
ouder heeft een passende, specifieke opleiding
gevolgd. Het zorgen voor de kinderen die bij hun
eigen gezin komen wonen, is zijn of haar werk. Dit
betekent dat uw kind in een gezin woont en tegelijk
de professionele hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.
Een gezinshuis is iets anders dan een pleeggezin,
omdat het zorgen voor de kinderen het werk is van
één van beide ouders. Dat is bij pleegouders niet
zo.

Als gezin heeft u waarschijnlijk al het een en ander
meegemaakt. Uw kind heeft aan de ene kant
professionele hulp nodig en aan de andere kant
vertrouwde gezichten om zich heen. Een gezinshuis kan
uitkomst bieden.
Uw kind gaat daarom in een gezinshuis wonen: een
eigen plek, vaste opvoeders, veel aandacht en goede
zorg.

Gewoon?
In het gezinshuis lijkt het leven zoveel mogelijk op een
‘gewoon gezin’. Er zijn andere kinderen – soms ook
eigen kinderen van de gezinshuisouders. Uw kind gaat
naar school en bijvoorbeeld naar een sportclub. De
gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de
verzorging, behandeling, opvoeding en begeleiding van
de kinderen.

Verschillend
Elk gezinshuis is anders. In sommige gezinshuizen zijn ze
goed in het werken met jonge kinderen die ernstige
trauma’s hebben opgelopen. Anderen zijn juist geschikt
om tieners en jongvolwassenen op te voeden of voor te
bereiden op zelfstandigheid. Gezinshuizen verschillen
ook in achtergrond: sportief of juist muzikaal, christelijk
of juist niet, in een dorp of een stad. Uw kind gaat naar
een gezinshuis dat past bij zijn of haar behoefte en
situatie.

Kiezen
Het kiezen van het juiste gezinshuis voor uw kind gaat
zorgvuldig en in overleg met u. Youké is
eindverantwoordelijk en ondersteunt de
gezinshuisouders. Een gedragsdeskundige en een
gezinsbegeleider begeleiden de plaatsing van uw kind.

Contact is belangrijk
U heeft mogelijk veel vragen: zie ik mijn kind nog wel?
Komt mijn kind weer bij mij terug? Wij vinden het heel
belangrijk dat er contact is tussen u en uw kind, op een
manier die goed is voor uw kind en die past bij u en uw
gezin. Er worden duidelijke afspraken met u gemaakt
over het contact met uw kind.

