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Welkom!
Entrea lindenhout is blij met uw belangstelling als (aspirant)gezinshuisouder. U staat voor 
de keus om u als ‘gezinshuis’ bij ons aan te melden. In deze folder kunt u lezen hoe de 
selectie en voorbereiding van gezinshuisouders gaat bij entrea lindenhout.

Entrea lindenhout werkt sinds 2009 met gezinshuizen. Gezinshuizen bieden professionele, 
kleinschalige, korte of langdurige zorg aan een groep zeer kwetsbare kinderen binnen 
de jeugdzorg. Het gaat om kinderen die komen uit een gezin met grote sociale en 
opvoedingsproblemen, terwijl er tegelijkertijd ook sprake is van complexe persoonlijke 
problematiek. Deze kinderen hebben vaak al vanaf jonge leeftijd te maken met spannende 
situaties, weinig houvast, veel gebrek aan regelmaat, grote wisselingen in hun omgeving 
en een voortdurende onzekerheid over voldoende aandacht en geborgenheid. 

Entrea lindenhout vraagt de gezinshuizen om deze kinderen een veilig thuis, rust en 
continuïteit te bieden en op te voeden met het oog op versterking van hun krachten en 
talenten, in verbinding met hun oorspronkelijk gezin en met inbedding in de maatschappij

 
Vormen van gezinshuiszorg

Binnen onze gezinshuiszorg onderscheiden we de volgende varianten:

• Gezinshuis kort verblijf
• Gezinshuis
• Gezinshuis met behandelplaats
• Gezinshuis Plus
• Mentorhuis



We doen het samen

De samenwerkingsvormen
Gezinshuizen zijn zelfstandig ondernemers. Entrea lindenhout kent twee 
samenwerkingsvormen:
1. Gezinshuizen zijn aangesloten bij Gezinshuis.com als master-franchisegever  

(www.gezinshuis.com). Gezinshuis.com heeft voor de gezinshuiszorg een 
franchiseformule ontwikkeld waarbij:
• het gezinshuis verantwoordelijk is voor de zorg voor de kinderen en de 

organisatie en bedrijfsvoering van hun onderneming; 
• Gezinshuis.com de faciliterende organisatie is, die zorgt voor de werving 

en selectie van de gezinshuisouders en de borging van de kwaliteit van de 
gezinshuizen volgens de franchiseformule; 

• entrea lindenhout verantwoordelijk is voor alle hulpverleningsprocessen en 
daarbij ondersteuning biedt aan kinderen, ouders en gezinshuisouders. 

2. Gezinshuizen hebben een individuele samenwerkingsovereenkomst met  
entrea lindenhout waarin kwaliteitsvoorwaarden worden opgenomen waarbij:
• het gezinshuis verantwoordelijk is voor de zorg voor de kinderen en de 

organisatie en bedrijfsvoering van hun onderneming; 
• entrea lindenhout verantwoordelijk is voor alle hulpverleningsprocessen en 

daarbij ondersteuning biedt aan kinderen, ouders en gezinshuisouders; 
• entrea lindenhout zorgt voor de werving en selectie van de gezinshuisouders en 

de borging van de kwaliteit van de gezinshuizen volgens de kwaliteitscriteria.

De gemeente koopt de zorg in bij entrea lindenhout als zorgaanbieder. Het verblijf en de 
opvoeding delegeert entrea lindenhout vervolgens aan de gezinshuizen. Daarmee blijft 
entrea lindenhout primair verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen.



De ondersteuningsstructuur
Gezinshuisouders worden bij de verzorging en opvoeding van de kinderen 
ondersteund door:

• een jeugdzorgwerker
• een gedragswetenschapper
• de bereikbaarheidsdienst
• het Entreeteam; hier komen alle gezinshuisvragen binnen
• een coördinator 
• een persoonlijke coach
• indien van toepassing een contactpersoon van Gezinshuis.com
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Gezinshuis worden bij entrea lindenhout in drie fasen

1. Oriënterende fase

• U heeft een oriënterend gesprek met de coördinator voor gezinshuizen uit  
de betreffende regio. 

• We vragen u een motivatiebrief, een curriculum vitae (c.v.) en relevante 
diploma’s en certificaten op te sturen.

• U heeft een vervolggesprek met de coördinator en een gedragswetenschapper. 
In dit gesprek wordt er dieper ingegaan op onder andere de volgende 
onderwerpen:

 > motivatie/drijfveren
 > ervaringen in de opvoeding van kwetsbare jeugdigen
 > balans in het gezin
 > doelgroep entrea lindenhout
 > verdieping, inhoudelijke kwaliteitseisen 
 > ondernemerschap

• U heeft een terugkoppelingsgesprek met de coördinator over de beslissing en 
over het vervolg van het traject.

• Bij een positief resultaat op de voorgaande gesprekken is een assessment 
(uitgebreide screening/persoonlijkheidstest) de volgende stap. 
Dit assessment wordt uitgevoerd door Momentum Bestuursadvies.

Een gezinshuis is een plek  
voor kinderen om met hulp  
en zorg (tijdelijk) op te goeien



2. Selectiefase en acceptatiefase

Entrea lindenhout kent twee routes voor de samenwerking met gezinshuisouders:
• via de franchiseformule met Gezinshuis.com

Via Gezinhuis.com

Aspirant gezinshuisouders melden zich bij Gezinshuis.com voor het assessment. Bij een 
positief resultaat begeleidt Gezinshuis.com de aspirant gezinshuisouders bij het opzetten 
van hun onderneming, behalen van het Keurmerk Gezinshuizen, en dergelijke.

Raamovereenkomst entrea lindenhout

• Aspirant gezinshuisouders leggen het assessment af via entrea lindenhout.  
Bij een positief advies worden 50% van de kosten van het assessment doorbelast 
aan de gezinshuisouders bij een eerste plaatsing. 
Bij een negatief advies zijn de kosten volledig voor entrea lindenhout.

• Bij een positief resultaat volgt een gesprek met Coopmans Advies over zelfstandig 
ondernemerschap en wat daarvoor nodig is (onder andere inschrijven Kamer van 
Koophandel, ondernemersplan, financiën, risico-inventarisatie huisvesting, portfolio, 
toeleiding naar Keurmerk Gezinshuizen).  
Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt er overgegaan tot het opstellen 
van de raamovereenkomst. U levert daarvoor de volgende documenten aan:

 > identiteitsbewijs
 > inschrijving Gemeentelijke Basisadministratie 
 > Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor zelfstandig ondernemers
 > referenties (indien van toepassing)
 > relevante certificaten en diploma’s    
 > inschrijving Kamer van Koophandel 
 > (activiteitcode 87901; jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg).
 > concept ondernemersplan en exploitatiebegroting
 > portfolio (is vaak ook onderdeel van het ondernemersplan)
 > BKR registratie (indien van toepassing)

Gezinshuisouders zijn  
professionele opvoeders



• met een raamovereenkomst met entrea lindenhout
3. Startfase

• U tekent als gezinshuis een raamovereenkomst en een allonge met  
entrea lindenhout. De allonge is een uitwerking van de raamovereenkomst, 
waarin specifieke afspraken beschreven worden; deze wordt waar nodig jaarlijks 
aangepast.

• U maakt kennis met de betrokken jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper 
met wie u gaat samenwerken gedurende de plaatsing van een kind.

• Uw portfolio komt beschikbaar voor de adviseurs van het Entreeteam. Het 
Entreeteam kan dan onderzoeken of de vragen van kinderen die er liggen, 
passen bij het gezinshuis dat u wilt opbouwen. Ook het begeleidingsteam 
waarmee u gaat werken krijgt uw portfolio. 

• De coördinator bespreekt met u relevante interne documenten 
(informatiemap).

• Zo gauw er sprake is van een match (hetgeen uw gezinshuis biedt, past 
bij de vraag van een bij ons aangemeld kind), neemt de bij u betrokken 
jeugdzorgwerker contact met u op en wordt de plaatsing van een kind in uw 
gezinshuis voorbereid.
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Telefoon 088 356 20 00 
E-mail gezinshuizen@entrealindenhout.nl
Internet  entrealindenhout.nl
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Volg ons ook op

Contact

Alles op een rijtje om gezinshuis  te worden met een raamovereenkomst 
entrea lindenhout

• U maakt uw belangstelling kenbaar. 
• Er vindt een algemeen oriënterend gesprek plaats. 
• U heeft een tweede gesprek met de coördinator en gedragswetenschapper.
• Als voorbereiding op dit gesprek levert u een motivatiebrief en c.v. aan.
• Bij een positief besluit vindt een assessment plaats en worden de resultaten 

besproken.
• U heeft een ondernemersplan, dat wordt gescreend door Coopmans Advies.
• U heeft een portfolio als onderlegger voor de matching.
• U levert informatie aan die entrea lindenhout nodig heeft.
• Na ondertekening van de raamovereenkomst bent u onderaannemer van entrea 

lindenhout.
• U maakt kennis met de jeugdzorgwerker en de gedragswetenschapper met wie u 

gaat samenwerken gedurende de plaatsing van een kind.
• De matching start.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de coördinator voor gezinshuizen  
in uw regio via het telefoonnummer 088 356 20 00.


