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Ben jij de gezinshuisouder
die het verschil maakt?
Wat zou het mooi zijn als elk kind en elke jongere
een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Een
leven met eigen ouders, broertjes, zusjes, familie
en vrienden om zich heen. Helaas is dat niet altijd
realiteit. Sommige kinderen en jongeren kunnen niet
meer thuis wonen, omdat de problemen te complex zijn. Gezinshuisouders bieden deze kinderen
en jongeren een tweede thuis. Wil jij kinderen en
jongeren, die niet meer thuis kunnen wonen, ook
de kans geven zich te ontwikkelen? Dan ben jij
misschien wel de gezinshuisouder die het verschil
kan maken.

Welke kinderen en jongeren gaan naar
een gezinshuis?
Kinderen voor wie een plekje in een gezinshuis wordt gezocht,
kunnen niet thuis wonen. Door de omvang en complexiteit
van hun zorgvraag, kunnen ze ook niet terecht in een pleeggezin. Een stabiel, veilig en vertrouwd gezinshuis, met
professionele opvang, is dan het beste alternatief. Daar
krijgen kinderen de zorg die ze nodig hebben. Meestal is er
bij de kinderen of jongeren sprake van moeilijk of probleemgedrag. Ze zijn bijvoorbeeld snel boos, teruggetrokken of
juist druk. De problemen kunnen worden veroorzaakt door
verstoorde gehechtheid, trauma, autisme, al dan niet in
combinatie met een verstandelijke beperking. Niet zelden
waren de kinderen of jongeren slachtoffer of getuige van
huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van
mishandeling en verwaarlozing.

Een veilige en vertrouwde omgeving
In een gezinshuis heeft tenminste één van de opvoeders
een professionele achtergrond in de jeugdzorg. Samen
geven zij de kinderen en jongeren van 0-23 jaar langdurig
een veilig en vertrouwd thuis. Dat draagt, in combinatie met
behandeling en therapie, bij aan herstel van hechting en het
oplossen of verminderen van de problemen van kinderen.
En het mooie: de ontwikkeling die bij veel kinderen leek
stil te staan, komt met jouw hulp weer op gang! Ben je nog
geen professional in de jeugdzorg, maar ben je wel geïnteresseerd? Vraag dan naar de opleidingsmogelijkheden.

Een thuis voor kinderen en jongeren
die niet bij hun ouders kunnen wonen.
Spil in de opvoeding

Therapie en behandeling

Kies je ervoor om gezinshuisouder te worden, dan ben je
opvoeder en professioneel zorgverlener tegelijk. De kinderen
of jongeren wonen bij jou in huis. Als spil in de opvoeding
ben je een voorbeeld voor de kinderen en voel je ze aan. Je
geeft ze wat jij denkt dat nodig is. Niet in de laatste plaats
is dat ook liefde en waardering. Daarbij houd je gepaste
afstand, want nooit vervang je hun eigen ouders. Met hen
onderhoud je wel contact en je bouwt dat uit. Zo gaan de
kinderen vanuit een warme en gezonde gezinssituatie een
betere toekomst tegemoet, als het even kan samen met hun
eigen ouders.

Alleen begeleiding vanuit het gezinshuis is voor de meeste
kinderen niet voldoende. Daarom is er altijd een gedrags
wetenschapper betrokken. Want vaak is er aanvullend en
soms langdurig therapie of behandeling nodig. Doel van de
behandeling is herstel van veerkracht, zodat kinderen zich
weer veilig en geliefd gaan voelen en het idee hebben dat
ze weer vooruit kunnen komen. Ook therapieën, zoals
cognitieve gedragstherapie of EMDR kunnen onderdeel van
de zorg zijn.

Het is zo mooi, dat je een stuk
mag oplopen met hun leven.
Charlotte, gezinshuisouder

Gezinshuizen zijn er in alle soorten en maten

Wat vragen wij van je?

Gezinshuizen heb je in alle soorten en maten, net als bij
gewone gezinnen. Je vindt ze in rustige dorpen en middenin
steden, met getrouwde ouderparen, samenwonende
ouderparen en alleenstaande ouders. Jong en oud door
elkaar. In sommige gezinshuizen wonen ook eigen kinderen,
in andere niet. Een ding hebben alle gezinshuizen gemeen:
ze zijn speciaal en eigenlijk heel gewoon.

Het vraagt wel wat van je om gezinshuisouder te kunnen
zijn. Je bent pragmatisch, het woord ‘onmogelijk’ bestaat
niet voor jou. Je denkt oplossingsgericht. Je vindt het fijn
om samen te werken, luistert naar anderen en weet wat ze
nodig hebben. Je weet dat je samen meer bereikt dan alleen.
Planmatig en stap voor stap werk je naar doelen toe. Je
helpt kinderen verder en kiest daarbij de positie die bij een
gezinshuisouder past: professioneel nabij. Tot slot schroom
je er niet voor om jezelf regelmatig een spiegel voor te
houden: doe ik wat goed is?

Je levert vrijheid in en krijgt er vrijheid voor terug
Je bent niet van de ene op de andere dag volwassen.
Opgroeien kost tijd. In die tijd vormt een gezinshuis
voor een kind of jongere een stabiele basis. Als gezins
huisouder begeleid je kinderen in de groei van kind
naar volwassenheid. Dat is nogal wat. Je bent er als
gezinshuisouder altijd en onvoorwaardelijk, dus ook als
het even tegen zit. Wie ervoor kiest om gezinshuisouder
te worden, heeft een innerlijke drijfveer. Een drijfveer om
het leven van kinderen en jongeren een beetje beter te
maken. Daar lever je vrijheid voor in, kinderen zijn er
immers altijd. Maar je krijgt er ook vrijheid voor terug; je
vult je leven in op een manier die past bij jou en je gezin.

Gezinshuisouder zijn is een
manier van leven.
Wat houdt het in om gezinshuisouder te zijn?

Op vakantie of met verlof

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.
Gezinshuisouder is een beroep. Best speciaal eigenlijk, want
het is een beroep dat je dag en nacht uitoefent. Natuurlijk
gaan de kinderen en jongeren naar school en zijn ze weleens een weekendje weg. Maar omgekeerd kunnen ze ook
een griepje hebben, waardoor ze ineens een hele week thuis
zijn. Je huis is je werkplek.

Natuurlijk heb je als gezinshuisouder wel eens een pauze
nodig. Net als bij iedere andere baan heb je recht op vakantie
en verlof. Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen
het netwerk van het kind of jouw eigen netwerk. Of een
passende oplossing in het gezinshuis. Biedt dat geen
passende oplossing dan kunnen de kinderen naar een
speciaal logeerhuis. Daar krijgen ze dezelfde goede zorg als
bij jou en heb jij die zorg heel even niet. Vaak gaan kinderen
ook met gezinshuisouders op vakantie, als compleet gezin.
En ben je ziek, dan houdt de zorg niet op. We zien dat veel
gezinshuisouders het huishouden dan onderling regelen. Of
opa en oma komen een keer langs. Mocht het écht nodig
zijn, dan krijg je extra ondersteuning.

Je komt in dienst of wordt zelfstandige
Tenminste één van de ouders in een gezinshuis is
professioneel opvoeder. Als professional ben je in dienst
bij Pluryn. De omvang van de arbeidsovereenkomst is
afhankelijk van het aantal kinderen dat bij je woont. Kies
je ervoor om één kind of jongere bij je te laten wonen, dan
heb je een dienstverband voor 9 uur, bij twee kinderen
voor 18 uur, bij drie kinderen voor 27 uur en bij vier 36 uur
(fulltime). Ga je deze functie samen met je partner aan, dan
ontvangt jouw partner een vrijwilligersovereenkomst. Werk
je liever als franchiser (zelfstandig ondernemer)? Dat kan!
Kom naar één van onze informatieavonden of kijk eens op
www.gezinshuis.com.

Hulp binnen handbereik
Gezinshuisouder zijn is mooi werk, maar niet altijd
gemakkelijk. Daarom krijg je back-up. Je komt terecht in
een intervisiegroep met meerdere gezinshuisouders en je
krijgt een gezinsbegeleider. Daarnaast zijn er mensen bij
wie je terecht kunt voor hulp, bijvoorbeeld de gedrags
wetenschapper van je kinderen en de teammanager van
het team waaronder je valt. Natuurlijk kun je ook terecht
bij andere professionals binnen Pluryn, zoals de HR-adviseur
en een vertrouwenspersoon.

Je krijgt een verzorgingsbudget
Naast je salaris ontvang je geld voor de verzorging van de
gezinshuiskinderen. Per kind krijg je een vast verzorgings
budget, van waaruit je bijvoorbeeld boodschappen, kleding,
sport en vakantie betaalt. Dit budget is ruim en toereikend.
Waar nodig kunnen we fondsen aanschrijven voor extra
ondersteuning, bijvoorbeeld voor zwemles of als een kind
een muziekinstrument wil spelen.

Opleiding en cursussen
Gezinshuisouder word je niet zomaar. Om kinderen en jongeren
goed te kunnen begeleiden, ben jij minimaal in het bezit
van een relevant mbo-4 diploma. Daarnaast volg je jaarlijks
trainingen uit het scholingsaanbod van de leerlijn Jeugd van
Pluryn. Heb je nog niet de juiste opleiding, maar denk je wel
mogelijkheden te hebben? Dan nodigen we je uit om je bij
ons te ontwikkelen en gaan we samen in gesprek om een
opleiding op maat te bieden.

Je woning
Gezinshuizen van Pluryn vind je overal in Nederland, ook bij jou
in de buurt. Je kunt de zorg verlenen vanuit je eigen woning.
Belangrijk is wel dat je huis groot genoeg is. Elk kind in een
gezinshuis heeft recht op een eigen kamer. Pluryn kan je daarnaast doorverwijzen naar de Rudolphstichting. Zij verhuren in
De Glind (Gelderland) huizen die geschikt zijn als gezinshuis.
Zie voor meer info www.rudolphstichting.nl/zorgindeglind

Een gezinshuis:
de kracht van het gewone leven.
Hoe word je gezinshuisouder?

Meer informatie of aanmelden

Denk je erover om gezinshuisouder te worden? Twijfel dan
niet langer en kijk op www.wordgezinshuisouder.nl, voor
meer informatie en een informatieavond bij jou in de buurt.
Op de informatieavonden krijg je zicht op mogelijkheden,
delen we ervaringen, kun je kennismaken met gezinshuis
ouders en vertellen we je alles over de sollicitatieprocedure.
Je kunt ook rechtstreeks een afspraak maken voor meer informatie, via het contactformulier op de website. Natuurlijk
mag je ook een dagje meelopen om zo te ervaren hoe het is
om kinderen op te vangen in je gezin.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen
met Pluryn Recruitment:
Email: recruitment@pluryn.nl
Telefoon: 088 - 779 30 30
www.wordgezinshuisouder.nl

Selectiegesprekken en assessment
Hebben de informatieavond of het kennismakingsgesprek
je helemaal overtuigd? Dan nodigen we je uit voor een
reeks selectiegesprekken, zowel bij ons op kantoor als bij
jou thuis. We kijken dan meteen naar de mogelijkheden
en beperkingen van jouw huis en overleggen hoe we een
gezinshuis het beste kunnen vormgeven. We sluiten de
selectieprocedure af met een assessment. Het gezinshuis
ouderschap vraagt immers nogal wat. Bovendien is het
belangrijk dat kinderen terechtkomen in een stabiele,
vertrouwde en veilige omgeving. De totale procedure kan
een aantal maanden in beslag nemen.

Ons gezinshuis is ons leven
en ons werk. Het past bij ons.
Talymara en Edwin, gezinshuisouders

Over Pluryn
Sterker in de samenleving.
Pluryn behandelt en ondersteunt mensen met complexe zorgvragen, met als
doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke
plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 6.500 medewerkers via onze
landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en
GGZ. En door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en
maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Meer weten over onze mogelijkheden?
Vraag het aan het klantenbureau:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

4103-GEZ0322C018

klantenbureau@pluryn.nl

