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Gezinshuis starten?
Lees er hier alles over

In een gezinshuis wonen kinderen, jongeren of
volwassenen die niet meer thuis kunnen wonen. Ze
kunnen ook niet naar een pleeggezin; daarvoor is de
zorgvraag te complex. Deze kinderen zijn vaak het
meest gebaat bij een gezinshuis. Hier groeien ze op in
een normaal gezin en in een normale buurt. 

Pleegzorg of gezinshuis?

Misschien twijfel je nog: een pleeggezin worden óf een
gezinshuis starten. 

De verschillen zitten vooral in de organisatie, de
begeleiding en de financiering. Pleegouders blijven
meestal gewoon werken. Ze krijgen een vergoeding
voor de onkosten.  

Wil je gezinshuisouder worden? Dan is het opvangen
van gezinshuiskinderen het beroep van minstens één
van beide ouders. Je bent hierin geschoold en hebt
professionele ervaring in het begeleiden van deze
kinderen. 

Omdat een pleeghuisouder de kinderen meestal
opneemt naast het reguliere werk, is een pleeghuis
geschikt voor kinderen met een minder complexe
problematiek. Kinderen met meerdere en ingewikkelde
problemen zijn daarom meestal het best op hun plek in
een gezinshuis. 

Hoe is het om gezinshuisouders te zijn?

Als gezinshuisouder ben je er 24/7 voor hen. Dit in
tegenstelling tot een pleegouder. De kinderen krijgen
professionele begeleiding. In elk gezinshuis wordt
gewerkt met een multidisciplinair team dat in elk

geval bestaat uit een gedragswetenschapper en/of een
systeembehandelaar en een manager zorg. Je staat er
niet alleen voor

De financiën

Als gezinshuisouder is het opvangen van kinderen
jouw beroep. Je krijgt daarom een salaris van de
organisatie waarbij je in dienst bent. 

Criteria voor gezinshuisouders

Als gezinshuisouder moet je nogal wat in je mars
hebben. Want het is niet niks: 24/7 zorg en
ondersteuning bieden aan een kind met meerdere of
een complexe zorgvragen. Niet iedereen is daarvoor
geschikt. Samen bekijken we of jij klaar bent om
gezinshuisouder te worden bij ’s Heeren Loo.

We helpen je graag verder

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou en je
gezin? Neem dan contact op met Pamela de Man via
06 - 12 80 44 09. Ze helpt je graag verder. 

Meer informatie vind je op
www.sheerenloo.nl/gezinshuizen 


