Gezinshuis Plus
Een gezinshuis met extra ondersteuning
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Zo thuis mogelijk met iets extra’s
Bij entrea lindenhout hebben we een duidelijke visie: Kinderen horen thuis. En als dat niet
kan, dan zo thuis mogelijk. Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op dat thuis
wonen voor een kind echt niet meer gaat. Eén van de mogelijkheden die we dan aanbieden
is de behandelplaats in het Gezinshuis Plus.
Uw kind woont dan niet in een behandelgroep, maar in een specialistisch gezinshuis.
Daar zijn, door extra aanwezigheid en ondersteuning van jeugdzorgwerkers, extra
behandelplaatsen beschikbaar.

Werken aan een nieuwe balans
Gezinshuis Plus is geen alledaagse oplossing. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van
6 tot 18 jaar die te maken hebben met forse persoonlijke problematiek en een complexe
gezinssituatie. De behandelplaats is voor een periode van 6 tot 8 maanden. In die periode
werken we met u en uw kind aan een nieuwe balans.
We onderzoeken samen met u de juiste vervolgoplossing. Met behandelingen bereiden we
u en uw kind daar ook al op voor. De juiste oplossing kan zijn: terug naar huis, of naar een
pleeggezin, of blijven in het gezinshuis of naar een andere vorm van hulp.
De oplossing ‘blijven in het gezinshuis’ maakt het Gezinshuis Plus extra bijzonder. Door de
behandeling en extra ondersteuning in dit gezinshuis kunnen we een (extra) overplaatsing
voorkomen, wanneer blijkt dat een vervolg in een gezinshuis de beste oplossing is voor uw
kind.

Een stabiele basis met professionele opvoeders
In het Gezinshuis Plus woont een klein aantal kinderen. Zo is er veel ruimte voor een
individuele benadering van uw kind. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. Er
is continuïteit in de begeleiding en de leefomgeving is ‘zo thuis mogelijk’ en zo gewoon
mogelijk. Uw kind woont en leeft in het dagelijkse ritme van een gezin en kan zo leunen
op een stabiele basis: continuïteit, binding, persoonlijke aandacht en de kalme dagelijkse
structuur.

Een warm en professioneel team
De gezinshuisouders zijn de sleutelfiguren in een ‘behandelteam’. In dat team zitten ook
een jeugdzorgwerker, een gedragswetenschapper en andere professionals die voor de
behandeling van uw kind nodig kunnen zijn. Daarnaast kan extra ondersteuning worden
ingezet voor u als ouder(s), maar ook voor de gezinshuisouders.

Helder traject, concreet plan
Gezinshuis Plus zal altijd worden ingezet in overleg met de een medewerker van
Jeugdbescherming of een medewerker van een wijkteam. Het behandelteam stelt een
hulpverleningsplan op dat zich richt op het kind in het gezinshuis, op het kind persoonlijk,
op de ouders en op het netwerk. Dit arrangement van in te zetten hulpvormen zal er
per kind anders uitzien. Het resultaat moet zijn dat zo snel mogelijk de best mogelijke
vervolgoplossing wordt vastgesteld.

Hoe wordt er gewerkt?
De gezinshuisouders vormen de basis: zij zorgen voor de aandacht, het ritme, de veiligheid
en de structuur die uw kind nodig heeft. Zij leven samen met uw kind en hebben veel
contact met u als ouder(s). Ze leiden het gewone leven in goede banen.
De gezinshuisouders zijn er goed in om een duidelijke, positieve structuur neer te zetten.
Binnen die structuur voeden ze op en gebruiken ze daarbij al hun kennis, ervaring en
creativiteit. Ze hebben veel kennis over de ontwikkeling van kinderen.
Tijdens de behandeling wordt het betreffende gezinshuis extra ondersteund door een
jeugdzorgwerker. De jeugdzorgwerker heeft een veelzijdig takenpakket: individuele
specialistische aandacht voor uw kind, ondersteuning van de gezinshuisouders en
aandacht voor de andere kinderen in het gezinshuis waar nodig. Een jeugdzorgwerker
ambulant zet zich in voor de ondersteuning van u als ouder(s). Dat uw kind terugkeert
naar huis is een optie die namelijk altijd onderzocht wordt. Ook de gezinshuisouders en
de jeugdzorgwerker werken met u samen. Er is daarbij ook aandacht voor de rest van het
netwerk van uw kind; school, de vriendenkring van uw kind, familie en de sportclub.
Zowel de gezinshuisouders als de jeugdzorgwerkers worden ondersteund door een
gedragswetenschapper van entrea lindenhout. Tenslotte kan ook therapie worden ingezet.
Bijvoorbeeld gericht op het verwerken van trauma, op de verstoorde hechting of op
specifieke problematiek zoals ADHD of verstoorde agressieregulatie.
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Een gezinshuis voor kinderen van 6 tot 18 jaar met forse persoonlijke
problematiek en een complexe gezinssituatie.
We werken met u en uw kind aan een nieuwe balans en we
onderzoeken samen met u de juiste vervolgoplossing.
Met Gezinshuis Plus kunnen we een (extra) overplaatsing voorkomen,
wanneer blijkt dat een vervolg in een gezinshuis de beste oplossing is
voor uw kind.

Informatie en aanmelding
Met vragen over Gezinshuis Plus en over het aanmelden, kunt u terecht bij ons
Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen
aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan de hulp in het gezinshuis geen kosten verbonden. De
gezinshuisouders zorgen voor het dagelijks levensonderhoud. Over kosten die niet onder
het levensonderhoud vallen, worden met u afspraken gemaakt. Voor zover nodig, maken
we met u ook afspraken over de gemeentelijke basisadministratie en verzekeringen. Het
kan zijn dat er door deze hulp iets verandert in de kinderbijslag. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.kinderbijslag.nl. U kunt uw vragen hierover ook altijd aan de
gezinshuisouders stellen.
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