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Productbeschrijving Gezinshuizen
Onderdeel
Domein
Jeugd
Segment
Wonen
Naam product/traject
Gezinshuizen
Eenheid
Etmaal
Product-/trajectbeschrijving
Doelgroep
Jeugdigen (0-21 jaar) die door ouder- en/of kindfactoren zich thuis
onvoldoende veilig kunnen ontwikkelen en/of gezond kunnen
opgroeien. Deze jeugdigen kunnen tijdelijk of langdurig niet thuis
wonen doordat de draagkracht van het gezin onvoldoende is om
een stabiele thuissituatie te bieden.
Problematiek/Cliëntvraag

Het gaat om jeugdigen met gedrags-, trauma-, hechtings- of
chronische problematiek, maar een diagnose is geen vereiste.
Anders dan bij pleegzorg heeft een jeugdige meer moeite met het
functioneren in een gezin en het aangaan van hechtingsrelaties,
maar is hier met de juiste begeleiding uiteindelijk wel toe in staat.
Gezinshuiszorg kan worden ingezet met instemming van de
ouders (vrijwillig) of door de GI wanneer er sprake is van een
jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd door de Kinderrechter
(gedwongen kader). Daar waar mogelijk wordt nauw
samengewerkt met de ouders van de jeugdige.
Bij een jeugd-beschermingsmaatregel als ondertoezichtstelling of
voogdij werkt de gezinshuisouder en de gezinshuiswerker nauw
samen met de (gezins)voogd van de gecertificeerde instelling.
De cliëntvraag van de jeugdige is een ander gezin waar de
jeugdige, rekening houdend met de problematiek zoals hierboven
beschreven, gezond en veilig kan opgroeien in een professioneel
pedagogisch klimaat en waarbij de inzet is dat ouders weer zelf de
opvoeding op zich nemen. Mocht dat niet meer mogelijk zijn, dan
wordt er geïnvesteerd in een duurzame relatie tussen jeugdige en
zijn ouders.

10

Hulp)inhoud (activiteiten
/behandeling) en
kenmerken (Scope)

Gezinshuiszorg betreft wonen en begeleiding in een gezinsvorm.
In een gezinshuis wonen gezinshuisouders met meerdere
geplaatste cliënten en soms ook eigen kinderen.
Gezinshuisouders zijn beroepsopvoeders die 7 dagen per week
24 uur per dag hun beroep uitoefenen en beschikbaar zijn. Een
gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en biedt een
stabiele opvoed- en opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met
professionele behandeling.
Wat levert de gezinshuisorganisatie (oftewel de
zorgaanbieder):
De aanbieder (of organisatie) organiseert, beheert en begeleidt
gezinshuizen, eventueel in overleg met de opdrachtgevers ook
voor specifieke doelgroepen.
Aan elk gezinshuis is een gezinshuiswerker verbonden. De
geregistreerde kan in dienst zijn van de gezinshuisorganisatie of
kan ingehuurd worden door de gezinshuisorganisatie of het
gezinshuis. De gezinshuisorganisatie en het gezinshuis komen
gezamenlijk overeen wie deze gezinshuiswerker faciliteert, maar
de gezinshuisorganisatie is ten allen tijde verantwoordelijk voor de
geleverde kwaliteit van de gezinshuiswerker.

De gezinshuiswerker heeft een aantal taken:
Begeleiding aan de jeugdige:
- Ondersteuning in het tot stand brengen van een match tussen
de jeugdige en het gezinshuis en het betrekken van de ouders
bij dit proces.
- Het volgen van het welbevinden van het kind en adequaat
reageren als er zorgen zijn over de ontwikkeling.
- Afstemming en verantwoording met de verwijzers (lokale
toegang, GI’s of huisarts/jeugdarts)
- Uiterlijk bij het bereiken van de 17-jarige leeftijd van de
jeugdige wordt met de jeugdige en alle betrokken partijen in
gesprek om te horen wat behoefte van de jeugdige is en
samen een Plan voor de toekomst maken (conform
werkproces inzet gezinshuis na 18 jaar).
- Inzet t.b.v. opvoedbesluit/toekomstperspectief jeugdige in
samenspraak met diverse betrokkenen en eventuele
voortgangsrapportage aan kinderrechter.
- De gezinshuisorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de ingezette hulp tijdens de momenten dat de
gezinshuisouder(s) hier niet toe in staat zijn door bijv. vrije
dagen, vakantie of ziekte. De gezinshuisorganisatie en het
gezinshuis komen onderling overeen wie deze vervanging
regelt.
- Voor kortdurende vervanging (max. 8 uur) mag er een
oplossing in het netwerk gezocht worden.
- Bij vervanging van langer dan 8 uur moeten de invallers
voldoen aan alle eisen die ook worden gesteld aan de
gezinshuizen zelf.
Begeleiding aan ouders
- Ondersteuning bij de samenwerking tussen ouders en het
gezinshuis.
- Begeleiding van de ouders in hun ouderrol, gerelateerd aan
de plaatsing van hun kind in een gezinshuis, inclusief coachen
van ouders in roldifferentiatie.
Begeleiding aan gezinshuis
- Het begeleiden van het gezinshuis, door op gezette tijden de
gang van zaken door te nemen en mee te denken in
oplossingen.
Naast de gezinshuiswerker is de gezinshuisorganisatie
verantwoordelijk voor het leveren van een gedragswetenschapper
.
Ook de gedragswetenschapper heeft een aantal taken:
- De gedragswetenschapper is samen met de gezinshuisouder
verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan ieder
kind.
- De gedragswetenschapper biedt coaching en ondersteuning
aan het gezinshuis in het kader van de gezinsdynamiek
- De gedragswetenschapper kan worden geraadpleegd als
consultant of ondersteuner van de gezinshuiswerker.
De gezinshuisorganisatie is verder verantwoordelijk voor:
- Het verzorgen van scholing en up-to-date kennis van het
gezinshuis.
- Het bieden van coaching en intervisie aan het gezinshuis.
Wat levert het gezinshuis
Begeleiding aan de jeugdige:

-

-

-

-
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Vastgesteld
einddoel/resultaat (SMART)

13
14

Wat is inclusief?
Wat is exclusief?
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Gevraagde expertise: mix
van opleidingsniveaus van
benodigde medewerkers

Een gezinshuis is in staat om een professioneel pedagogisch
klimaat te bieden en heeft hier een passende opleiding voor
genoten.
Een gezinshuisouder is in principe 24/7 beschikbaar voor de
jeugdigen en is verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding.
Een gezinshuis helpt op een methodische wijze om de
jeugdige (sociale) vaardigheden te leren en biedt de jeugdige
gedragsalternatieven of gedragsinstructies aan.
Een gezinshuis draagt bij aan een zorgvuldige matching
tussen gezinshuis, jeugdige en ouders.
Een gezinshuis is in staat om op een professionele manier
een relatie aan te gaan met het kind, rekening houdend met
zijn behoeften en beperkingen, o.a. op het vlak van hechting
en het functioneren in een gezinssituatie.
Wanneer de jeugdige aanvullende specialistische hulp nodig
heeft, wordt dit niet geboden door de gezinshuisouders zelf.

Begeleiding aan ouders:
- Een gezinshuis faciliteert een goede samenwerking tussen
ouders, jeugdige, gezinshuis en hulpverlener.
- Een gezinshuis ondersteunt de begeleiding van de ouders in
hun ouderrol, gerelateerd aan de plaatsing van hun kind in
een gezinshuis
Een duurzame thuissituatie voor de jeugdige in een gezin met een
duurzame relatie met ouders, toewerkend richting zelfstandigheid
of terugkeer naar het eigen gezin.
- Begeleiding aan: a) jeugdige, b) ouders en c) gezinshuis
- Reistijd ondersteuner/begeleider
- Indirect cliëntcontact (mdo, contact andere professionals over
cliënt, contact voorliggend veld over cliënt)
- Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan
jeugd en (pleeg-/gezinshuis)ouders/sociale netwerk
- Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie)
- Niet-cliëntgebonden uren (organisatie)
- Intake en opstellen Plan van Aanpak
- 24-uurs bereikbaarheid
- Randvoorwaardelijke activiteiten (PR en werving, screening
gezinshuizen, scholing gezinshuizen, coaching en intervisie)
Expertise Gezinshuis
- Minstens één van de ouders heeft professionele ervaring met
hulp/ondersteuning voor jongeren en een relevante,
afgeronde HBO-opleiding en SKJ-registratie. Het is ook
mogelijk dat deze ouder professionele ervaring heeft met
hulp/ondersteuning voor jongeren en een afgeronde MBO4
opleiding in zorg en welzijn heeft en bezig is met een EVCtraject. Dit traject moet binnen 2 jaar na aanvang zijn afgerond
en leiden tot een SKJ-registratie.
- De partner moet affiniteit hebben met jeugdhulpverlening.
Expertise Gezinshuisorganisatie
- De professional die de begeleiding biedt (gezinshuiswerker),
heeft een relevante opleiding op hbo-niveau en SKJregistratie (zie norm van verantwoorde werktoedeling).
- De betrokkenheid van een gedragswetenschapper (WO) is
ondersteunend en vaak consultatief.
Functiemix:
HBO, SKJ-geregistreerd 90% - Gedragswetenschapper(WO) 10%
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Intensiteit inzet (uren per
tijdseenheid) medewerkers

-

-
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Gemiddelde doorlooptijd
van het traject
Productspecifieke
kwaliteitseisen, incl.
specifieke registraties

De gedragswetenschapper is elke week gemiddeld 10
minuten per jeugdige per gezin beschikbaar voor het
gezinshuis.
De gezinshuiswerker is elke week gemiddeld anderhalf uur
per jeugdige beschikbaar voor het gezinshuis.
De gezinshuisouder is in principe 24/7, 365 dagen per jaar
beschikbaar voor de zorg en opvoeding van de jeugdige
(uitgezonderd de vrije dagen waar zij recht op hebben).

N.V.T. Er wordt een prijs per etmaal berekend.
Kwaliteit gezinshuisorganisatie
- De aanbieder voldoet aan de “Kwaliteitscriteria Gezinshuizen;
Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen” (2019)
van het Nederlands Jeugdinstituut; Hogeschool Leiden.
- De gezinshuisorganisatie is verantwoordelijke voor de
kwaliteit van zorg voor het gehele product gezinshuizen.
- De gezinshuisorganisatie draagt zorg voor scholing en up-todate kennis van de gezinshuizen en heeft een
gezinshuisraad.
- De gezinshuisorganisatie is verantwoordelijk voor het bieden
van coaching en intervisie aan de gezinshuizen.
- De gezinshuisorganisatie kan zelf geen gezinshuis zijn.
- De gezinshuisorganisatie levert een plan van aanpak aan,
waarin zij beschrijven hoe zij de komende jaren gaan werken
en op welke manier zij een bijdrage gaan leveren aan de
doorontwikkeling van gezinsgericht verblijf in de regio NoordLimburg. Dit plan bestaat uit 2 A4, waarbij er gebruik wordt
gemaakt van lettertype: Arial, lettergrootte: 10.
Kwaliteit gezinshuis
- Gezinshuizen zijn aangesloten bij een gezinshuisorganisatie,
waarmee de kwaliteit van de zorg (keurmerk) en
ondersteuning in de werkzaamheden zijn geborgd.
Gezinshuizen kunnen niet zelfstandig inschrijven.
- Minstens één van de gezinshuisouders heeft professionele
ervaring met hulp/ondersteuning voor jongeren en een
relevante, afgeronde HBO-opleiding + SKJ-registratie. Het is
ook mogelijk dat deze ouder een afgeronde MBO4 opleiding
in zorg en welzijn heeft en professionele ervaring heeft met
hulp/ondersteuning voor jongeren en daarnaast bezig is met
een EVC-traject. Dit traject moet binnen 2 jaar na aanvang
zijn afgerond.
- De opgeleide gezinshuisouder is fulltime gezinshuisouder. Dit
betekent dat deze ouder geen ander (betaald) werk heeft.
Deze gezinshuisouder kan dus ook geen andere (betaalde)
functie binnen de gezinshuisorganisatie vervullen.
- De norm voor het maximaal aantal gezinshuiskinderen per
gezinshuis is 4, ongeacht uit welke regio deze kinderen
afkomstig zijn; afhankelijk van het gezinshuis en de doelgroep
zijn er meer plaatsingen mogelijk (maximaal 6 jeugdigen). Dit
kan alleen besloten worden in overleg met alle betrokken
verwijzers van alle kinderen in het gezinshuis en de betrokken
gedragswetenschapper.
- Een gezinshuis bestaat uit twee gezinshuisouders. Zij zijn
verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de jeugdigen.
Het is niet mogelijk om met meer dan twee verzorgers een
gezinshuis te draaien (denk hierbij aan verschillende
personen voor verschillende diensten).

Kwaliteit gedragswetenschapper
- De gezinshuisorganisatie is verantwoordelijk voor het leveren
van de gedragswetenschapper.
- De gedragswetenschapper wordt omwille van duurzaamheid
in principe voor langere tijd gekoppeld aan een gezinshuis
- De gedragswetenschapper is gemiddeld een half uur per
jeugdige per week beschikbaar voor het gezinshuis.
- De gedragswetenschapper moet een aantoonbaar afgeronde,
volwaardige Master WO in zorg en welzijn hebben, aangevuld
met een diploma van een postdoctorale opleiding. Daarnaast
moet de gedragswetenschapper SKJ- of BIG-geregistreerd
zijn.
Kwaliteit gezinshuiswerker
- Elk gezinshuis heeft een gezinshuiswerker ter beschikking.
De gezinshuisorganisatie en het gezinshuis komen onderling
overeen wie deze faciliteert, maar de gezinshuisorganisatie is
zowel financieel verantwoordelijk voor het leveren van de
gezinshuiswerker als verantwoordelijk voor de geleverde
kwaliteit van de gezinshuiswerker
- De gezinshuiswerker is gemiddeld anderhalf uur per jeugdige
per week beschikbaar voor het gezinshuis.
- De gezinshuiswerker is in het bezit van een aantoonbaar
afgeronde, volwaardige HBO-opleiding in zorg & welzijn
(toets: diploma). Daarnaast is de gezinshuiswerker SKJgeregistreerd.
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Tijdsvenster
dienstverlening
Extra vragen t.b.v.
groepsverblijfsvorm/logeren

24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Groepsgrootte
De norm voor het maximaal aantal jeugdigen per gezinshuis is 4,
naast eventuele eigen kinderen. Met een max van 6 jeugdigen in
totaal. Hiermee wordt bedoeld dat er maximaal 4
gezinshuiskinderen in een gezinshuis mogen wonen ongeacht uit
welke regio deze jeugdigen afkomstig zijn.
Afhankelijk van het gezinshuis en de doelgroep zijn er bij
uitzondering meer plaatsingen mogelijk (maximaal 6 jeugdigen).
Dit kan alleen besloten worden in overleg met alle betrokken
verwijzers van alle kinderen in het gezinshuis en de betrokken
gedragswetenschapper. Daarnaast betreft dit een tijdelijke situatie
van maximaal één jaar en vindt binnen dit jaar natuurlijke
uitstroom plaats (bijv. bereiken 18/21 jaar of uitstroom naar huis).
Daarna wordt dit opnieuw geëvalueerd.
De redenen voor de norm van maximaal 4 jeugdigen per
gezinshuis zijn:
- Een gezinshuis moet een zo normaal mogelijk gezinsleven
voorstellen
- We willen dat de kwaliteit van de gezinshuizen hoog blijft.
- We gunnen elk kind voldoende aandacht van de
gezinshuisouders
Maximaal één van de ouders heeft, naast het zijn van
gezinshuisouder, geen andere baan. Dit is tevens de ouder die
een afgeronde Hbo-opleiding + SKJ-registratie heeft. Dit betekent
dat hij/zij in principe 24/7 beschikbaar is voor de jeugdigen.
Deze ouder heeft ook recht op vrije dagen e.d (CAO). Voor deze
dagen wordt vervanging geregeld. Wanneer er voor langere tijd
vervanging nodig is (langer dan 8 uur), worden dezelfde eisen

gesteld aan de vervanging als aan de gezinshuisouder. Wanneer
er voor kortere tijd vervanging nodig is (minder dan 8 uur) kunnen
ook dit ook andere mensen uit het netwerk zijn (hiervoor zijn geen
extra kwalificaties vereist).
Voor logeren wordt in principe geen aparte beschikking
afgegeven, aangezien het product gezinshuizen een 24/7 dienst
is. Wanneer er toch gebruik wil worden gemaakt van logeren,
regelen de gezinshuisprofessionals dit onderling (bijv. bij elkaar
logeren, gedachte Mockingbird Family Model), hier wordt niet
extra voor betaald. De gezinshuisorganisatie en het gezinshuis
regelen onderling wie hier de verantwoordelijkheid voor neemt.
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Aanvullende info

