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Lena zit in het gezinshuis van Lei 
en Janneke op haar plek; het voelt 
er veilig en vertrouwd. Bovendien 
krijgt zij er de behandeling die ze 
nodig heeft om onder andere haar 
trauma te verwerken. Natuurlijk 
zou Lena het liefst bij haar eigen 
ouders opgroeien. Dat gaat helaas 
niet. Zij maakte al veel mee in haar 
leven. Daardoor is thuis wonen of 
wonen in een groep of pleeggezin 
geen optie. Voor kinderen als Lena 
biedt een gezinshuis uitkomst.  

Meer over gezinswonen bij Pluryn 
lees je in deze folder. 



Veilig 
opgroeien in 
een gezins-
situatie
Sommige kinderen en jongeren hebben 

langdurig behoefte aan een kleinschalige 

woonomgeving, waar ze in gezinsverband 

kunnen opgroeien. Voor deze groep heeft 

Pluryn met gezinswonen een passende 

ondersteuningsvorm in huis.



Voor wie
Gezinswonen is bedoeld voor kinderen 

en jongeren (023 jaar) met ernstige 

 problemen, veroorzaakt door bijvoorbeeld 

een hechtingsstoornis, trauma, autisme 

en/of een verstandelijke beperking. 

Vaak zijn ze getuige of slachtoffer 

(geweest) van huiselijk geweld, seksueel 

misbruik of andere vormen van mis

handeling en/of verwaarlozing.

Alles wat deze kinderen meemaakten, 

heeft gevolgen voor hun ontwikkeling. 

Dat kan zich weer uiten via gedrag. 

Ze kunnen hierdoor vaak niet terecht bij 

een netwerk of pleeggezin. Gezinswonen 

biedt dan uitkomst; een woonvorm voor 

complex getraumatiseerde kinderen en 

jongeren die zich thuis niet voldoende 

veilig voelen.

Waar
Pluryn heeft gezinshuizen verspreid over 

het hele land en specifieke gezinshuizen 

in Jeugddorp De Glind. In alle gezins

huizen werkt minimaal één speciaal 

hiervoor opgeleide en gekwalifi ceerde 

professional. Sommigen zijn in dienst 

van Pluryn, anderen werken als zelf

standige met ons samen.

Bouwen aan veiligheid en contact
Gezinswonen biedt kinderen en jongeren 

een langdurige, veilige en stabiele plek 

in een vertrouwde gezinssituatie. Ze 

krijgen de opvoeding en behandeling 

die ze nodig hebben en onderhouden of 

bouwen aan het contact met hun eigen 

ouders en eventuele broertjes en/of zusjes.

Tijdens hun verblijf in een gezinshuis 

kunnen jongeren individuele behandeling 

krijgen. De focus ligt daarbij op het 

herstellen van hun veerkracht, zodat ze 

zich veilig en geliefd voelen en het idee 

hebben dat ze weer tot dingen in staat zijn.



Ouders blijven belangrijk
Alle jongeren werken aan eigen doelen, 

afhankelijk van hun situatie en problemen. 

Doelen zijn bijvoorbeeld:

•  Het op gang brengen van de 

ontwikkeling.

•  Het werken aan een duidelijk toekomst

perspectief (op woongebied).

•  Het bouwen aan een ondersteunend 

netwerk.

•  Het zoeken en vinden van een 

passende dagbesteding.

•  Het zoeken en vinden van een 

passende vrijetijdsinvulling.

Ook ouders van de jongeren werken aan 

hun doelen. Tijdens het traject ontdekken 

jongeren en hun ouders wat ze voor 

elkaar betekenen en wat ze van elkaar 

kunnen verwachten. We begeleiden 

ouders, zodat ze een rol van betekenis 

blijven spelen in het leven van hun kind. 

De veiligheid van het kind is daarin een 

belangrijke voorwaarde.



Kleinschalig en individueel
Gezinswonen combineert het wonen en 

opgroeien in een gezinssituatie met de 

professionaliteit en de kennis van specia

listische jeugdzorg. Hierdoor kunnen we 

zoveel mogelijk gebruik maken van ‘de 

kracht van het gewone leven’.

Kinderen die niet bij hun ouders kunnen 

wonen, hebben behoefte aan waardering. 

Ze willen er graag bij horen, zich gehoord 

en gezien voelen. Liefst door mensen die 

niet loslaten, zoals gezinshuisouders. Zij 

sluiten met hun zorg zoveel mogelijk aan 

bij het ‘gewone’ leven. Als deskundigen 

op het gebied van hechtings en trauma

problematiek staan gezinshuisouders 

voor een zeer individuele benadering. 

Hierdoor weten zij precies hoe en in 

welke mate een jongere kan meedoen in 

de maatschappij.

Opvoeders laten niet los
Binnen gezinswonen erkennen en 

respecteren we de vaak onzichtbare en 

onverbreekbare banden tussen het kind 

en zijn eigen ouders. Onze gezinshuis

ouders voeden weliswaar het kind op, 

maar zijn niet de ouders. We betrekken 

ouders en wettelijk vertegenwoordigers 

zoveel  mogelijk bij de zorg voor hun 

kind. Daarbij kijken we altijd naar de 

mogelijkheden van het kind en zijn/haar 

relatie met de ouders.



Pluryn heeft gezinshuizen. 
Hier wonen kinderen die niet thuis kunnen wonen. 
De kinderen hebben problemen. 
In een gezinshuis wonen kinderen als in een gezin. 
In elk huis werkt en woont een deskundige. 
De deskundige is van Pluryn. 
Kinderen voelen zich er veilig. 
Ze krijgen opvoeding en behandeling. 
Het contact met ouders wordt hersteld. 
Maar alleen als het echt kan.
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

 088 - 779 50 00
 klantenbureau@pluryn.nl


