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Gezinshuisouder franchise 

 

Waar doe jij het voor? 

Het is helaas niet voor ieder kind mogelijk om in de eigen gezinssituatie op te groeien. Sommige kinderen 

groeien op in een gezinshuis van Pluryn. 

 

Wat mag je doen? 

Als gezinshuisouder (met of zonder eigen kinderen) neem je kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, op in 

jouw gezin. Dit kan in je eigen huidige woning zijn of in een woning in De Glind, een dorp dichtbij Barneveld. De 

kinderen draaien mee in jouw eigen gezin. Je zorgt ervoor dat ze zich positief kunnen ontwikkelen door ze 

veiligheid, steun, geborgenheid, nabijheid en structuur te bieden. Gezien hun kwetsbaarheid doe je dit niet 

alleen. Samen met andere hulpverleners en het netwerk van het kind werk je aan de zorg en opvoeding. Jouw 

eventuele partner en kinderen zijn onderdeel van het geheel. Met elkaar vorm je één gezin, waarin een 

professionele ondernemende werkhouding en privésfeer met elkaar worden gecombineerd. 

 

Wat breng je mee? 

Het is belangrijk dat jij of jouw partner een pedagogische opleiding op minimaal mbo-4 hebt. Een stabiele 

thuissituatie is in dit geval belangrijk en je weet je gezinssituatie aan te passen aan de behoeftes van de 

jongere(n). Je kunt goed samenwerken met verschillende disciplines en staat open voor het netwerk van het 

kind of de jongere. Elke dag ben je je bewust van jouw eigen manier van handelen en ben je open en duidelijk 

in je communicatie. Je beseft je dat dit een pittige en uitdagende functie is en bent bereid om je verder te 

ontwikkelen als professional. Een rijbewijs en eigen vervoer zijn een must. 

Verder is het belangrijk dat je humor hebt en dat je ook in moeilijke situaties je enthousiasme weet te 

behouden. Je hebt incasseringsvermogen en een lange adem. Je gaat werken als een zelfstandig ondernemer en 

dat vraagt zelf organiserend vermogen. Je gaat actief bouwen aan een eigen netwerk en een netwerk voor de 

jongere(n). 

 

Doelgroep en locatie 

Met een verspreiding over heel Nederland biedt Gezinswonen voor kinderen en jongeren, die niet meer thuis 

kunnen wonen een woonplek in een kleinschalige setting inclusief verzorging, opvoeding en behandeling. Zij 

hebben een opvoedingsvraag die professionele begeleiding behoeft. In het gezinswonen wordt de kracht van het 

gewone gezinsleven gecombineerd met de stabiliteit en continuïteit die deskundige opvoeders bieden. De 

kinderen en jongeren wonen in jouw gezin. 

De kinderen en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd ondervinden problemen op meerdere 

leefgebieden. Er kan sprake zijn van een psychisch probleem, psychiatrische stoornis, gedragsproblemen, trauma 

en of hechtingsproblemen, verstandelijke beperking en/of gezinsproblematiek, waardoor de kinderen en 

jongeren vastlopen in hun ontwikkeling. 

 

Samenwerkingsvoorwaarden 

Je bent/wordt zelfstandig ondernemer volgens de franchiseformule van www.gezinshuis.com. Afhankelijk van je 

eigen mogelijkheden en matching stemmen we af hoeveel kinderen of jongere geplaatst kunnen worden en 

ontvang je een dagvergoeding per jongere. Je ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met 

Gezinshuis.com en met Pluryn. 
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Meer weten? 

Neem gerust contact met ons op! Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Els Heemskerk, 

teammanager, via 06-105 220 07. Wil je meer weten over gezinshuisouder worden in de Glind, kijk dan op 

www.zorgindeglind.nl. 

 

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. We zijn wij op zoek naar meerdere gezinshuisouders. 

 

 

 


