GEZINSHUIZEN

HET WORDT ECHT BETER.

WAT IS EEN GEZINSHUIS?
Soms zijn er binnen een gezin zoveel problemen dat het voor
een kind beter is om tijdelijk ergens anders te gaan wonen.
Dat kan bijvoorbeeld in een gezinshuis. Een gezinshuis is
een kleinschalige vorm van hulp voor kinderen en jongeren
die (tijdelijk) niet meer thuis, in een pleeggezin of zelfstandig
kunnen wonen.
Een gezinshuis is een gewoon huis in een gewone wijk, waar
gezinshuisouders professionele begeleiding, ondersteuning en
zorg bieden. Dit zorgt ervoor dat kinderen in een gezinshuis
24/7 dezelfde opvoeders hebben en zo normaal mogelijk
opgroeien.

EEN GEWOON
THUIS, IN EEN
GEWONE WIJK

Gezinshuisouders hebben een lang voorbereidingstraject
gehad, en ten minste één van de gezinshuisouders is een
professioneel opgeleid pedagogisch hulpverlener. In een
gezinshuis wonen maximaal 4 tot 6 gezinshuiskinderen. Deze
kinderen hebben vaak beschadigende ervaringen opgedaan,
waardoor er sprake is van complexe problematiek en een
lange hulpverleningsgeschiedenis. Een gezinshuisouder zet
het eigen gezinsleven, sociale netwerk en de privésituatie
in als hulpverleningsvorm. Een gezinshuis combineert het
vanzelfsprekende van een gezin met professionele zorg op
kleine, persoonlijke schaal.

DE BELANGRIJKSTE
KENMERKEN VAN EEN
GEZINSHUIS
Kracht van het gewone leven staat centraal
De kinderen draaien mee binnen uw gezin. Dit past bij de visie van
XONAR, speciaal waar nodig maar zo normaal als het kan.

Gezinshuisouders zorgen
ervoor dat jeugdigen
zowel de professionele
begeleiding alsook
de veiligheid, rust en
geborgenheid krijgen die
ze nodig hebben.

Kleinschalig
Binnen een gezinshuis van XONAR verblijven maximaal 4 tot
6 gezinshuiskinderen. Deze kleinschaligheid vinden wij zeer
belangrijk om kwalititeit te kunnen garanderen.
24/7 dezelfde opvoeders
Een gezinshuis zorgt voor continuïteit in het leven van een kind.
Het is daarom belangrijk dat de gezinshuiskinderen 24/7 kunnen
terugvallen op u als opvoeder.
Aandacht voor wortels en individuele ontwikkeling
Aandacht voor de individuele achtergrond van kinderen en hun
persoonlijke ontwikkeling staat centraal binnen onze gezinshuizen.
Langdurig = mogelijk
Ook langdurig verblijf binnen een gezinshuis is mogelijk.

BEGELEIDING VAN XONAR
XONAR biedt zowel de voordelen van klein- als grootschaligheid,
omdat we een kleine hulpvorm zijn binnen een grote organisatie:
•

DE ROL OUDERS
De plaatsing van een kind in een gezinshuis is ook voor zijn
of haar ouders zeer ingrijpend. Ze blijven immers de vader
of moeder van het kind, ook als het kind (tijdelijk) niet meer
bij hen woont. Het is belangrijk om samen met de betrokken
hulpverlening te bekijken in hoeverre en op welke manier
ouders betrokken blijven bij de opvoeding van hun kind. De
gezinshuizen van XONAR doen er alles aan om dit op de
juiste manier vorm te geven.

•

•

•

Aan elk gezinshuis zijn een ervaren en SKJ-geregistreerde
begeleider en gedragswetenschapper gekoppeld;
We hebben een matchingsteam. We kijken samen met
gezinshuisouders waar zij goed in zijn/hun kracht ligt; en bij een
plaatsing naar wat passend is. Gezinshuizen met een specifiek
profiel is mogelijk, zoals pubers;
We hebben hulpvormen onder één dak. Mocht het nodig
zijn, dan zijn de lijnen kort. We kunnen gebruik maken van de
expertise van andere hulpvormen, en/of zo nodig snel extra hulp
inzetten;
We faciliteren bijeenkomsten voor gezinshuisouders, zodat er
eenvoudig contact met elkaar (zowel met gezinshuisouders als
met XONAR) kan worden gelegd.

‘We zijn ervan overtuigd dat ieder kind
het recht heeft in een gezinssituatie op
te groeien, veilig en stabiel. Daarmee
willen wij kinderen en ook hun ouders
helpen’
Gezinshuis All Together

GEZINSHUISOUDER WORDEN?
We stellen een aantal eisen aan onze gezinshuisouders. Ten
eerste heeft ten minste één van de gezinshuisouders een juiste
vooropleiding, namelijk een mbo-4 beroepsopleiding op het gebied
van pedagogiek of didactiek. Daarnaast verwachten we het volgende:
•
•
•
•
•

•

U heeft ervaring met opvoeden en een passie voor werken met
jeugd;
U heeft een positieve kijk op het leven en denkt in oplossingen;
U bent realistisch in uw verwachtingen rondom de ontwikkeling
van geplaatste kinderen;
U bent in staat om contacten met allerlei betrokkenen rondom de
kinderen te onderhouden;
U bent een doorzetter en
heeft een goed inlevings- en
acceptatievermogen;
U bent ondernemend
ingesteld, creatief, flexibel
en u bent in staat om, waar
nodig, te improviseren.

Indien u geïnteresseerd bent in het gezinshuisouderschap dan kunt u
contact opnemen met XONAR Gezinshuizen. Stuur hiervoor een mail naar
gezinshuizen@xonar.nl

OVER XONAR
XONAR biedt hulp aan kinderen, jeugdigen,
ouders en opvoeders bij opgroei- en
opvoedvragen.

XONAR
T: 043 - 604 55 55
gezinshuizen@xonar.nl
www.xonar.nl

