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MOTVATIE 

Meteen sinds we ons eigen huis hadden en een gezin vormden merkten we al dat het ons een 
enorme voldoening gaf om anderen praktisch te kunnen helpen door eenvoudige dingen aan te 
bieden als woonruimte, een luisterend oor, warmte, eten en drinken of even douchen…. Ook 
het sociale contact met hen en de levendigheid die de mensen op ons erf bracht, was aangenaam. De 
deur stond eigenlijk altijd open voor wie binnen wilde lopen. Toen we verhuisden naar onze huidige 
woonboerderij en over een bestemming nadachten voor de enorme ruimte die er in het pand zat, 
dachten we: waarom zouden we niet uitdelen waar we genoeg van hebben? Ook in die tijd kwam Bas 
in aanraking met een gezinshuis waar hij met zijn bedrijf een verbouwing mocht doen. Zo kwamen 
we in aanraking met het leven in een gezinshuis en de ideologie van gezinshuizen. Dit in combinatie 
met de zorgachtergrond van Willemieke (HBO verpleegkundige BIG geregistreerd) maakte eea direct 
duidelijk voor ons, dit willen we! We werden enthousiast van het initiatief en het leek ons geweldig 
om een eigen gezinshuis te gaan runnen. 
Wij zijn Bas en Willemieke den Hertog. Wij zijn sinds 10 jaar gelukkig getrouwd en hebben 2 dochters 
en 2 zoons. We bewonen vanaf zomer 2017 een oude boerderij in Lekkerkerk en hebben die vrijwel 
volledig vernieuwd en verbouwd. Dat bouwen is echt iets van ons samen. Dat doen we namelijk al 
jaren. Ons vorige dijkhuis waar we 5 jaar gewoond hebben is door ons ook van onder tot boven 
gestript en volledig vernieuwd. In onze huidige woning doen we het echt als gezin. Verbouwen is iets 
intensiefs, wat lichamelijk veel van je vergt en tegelijk ook flexibiliteit, uithoudingsvermogen en 
samenwerking vraagt. Door tijdens de verbouwing 3 maanden in een vouwwagen te wonen, hebben 
wij ook geleerd om tevreden te zijn met de basisbehoeften van het leven. Door de verbou wingen 
heen zijn wij samen met onze kids een hecht team geworden. Een team wat met elkaar de uitdaging 
aangaat, liefde uit wil delen aan de ander en waar dingen als ‘met elkaar’ en ‘voor elkaar’ heel 
belangrijk zijn (--> vandaar de naam gezinshuis VoorMekaar).  
Daarnaast runt Bas sinds 2014 zijn eigen interieurbouwbedrijf. Wat begon als een eenvoudige 
eenmanszaak is inmiddels uitgegroeid tot een heuse onderneming met personeel. Waar Bas als 
leidinggevende en uitvoerder al het werk in goede banen leidt, is  Willemieke (als mede vennoot) 
achter de schermen druk met klantcontacten, facturatie, bestellingen en noem maar op. Ook daarin 
zijn wij gegroeid tot een sterk team dat elkaar aanvoelt en aanvult. De vrijheid om zelf keuzes te 
kunnen maken en koers te bepalen in het ondernemerschap vinden we leuk en geeft ons positieve 
energie. Door het runnen van een eigen zaak zijn wij gewend dag en nacht bezig te zijn met van alles 
en nog wat rondom de organisatie van het bedrijf. Het moet geen punt zijn om 24/7 beschikbaar te 
zijn, want dat hoort toch eenmaal bij het ondernemerschap?  
Vanaf begin dit jaar stellen we ons huis officieel open als gezinshuis. Wij zien veel kansen en 
mogelijkheden door de ruimte die we hebben, de zorgachtergrond van Willemieke, het 
ondernemerschap van Bas en de ruime pedagogische ervaring die we in de loop der jaren opgedaan 
hebben. Wij zijn het meest bekend in de omgang met jongeren van pakweg 10-20 jaar oud. Dit lijkt 
ons een leuke en uitdagende doelgroep om mee te gaan werken. Omdat wij beschikken over een 
ruim erf, zijn er voor kinderen en jongeren veel mogelijkheden om hobby’s uit te voeren, dieren te 
houden of om gewoon lekker buiten bezig te zijn. Wij zijn ook bereid om personeel in dienst te 
nemen. Het in dienst nemen van personeel zien we niet als een probleem, maar omdat wij dit  ook al 
gewend zijn, zien we dit juist als een mooie kans. Daarnaast hebben wij een groot sociaal netwerk, 
waarin veel mensen bereid zijn bij te springen, hun tijd en energie te steken in de mensen die het 
minder hebben dan zij. We zien het daarom helemaal zitten. 
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WIE ZIJN WIJ? 

 

BAS DEN HERTOG, 31 jaar oud. Vader. Timmerman. Zelfstandig ondernemer. Leermeester.  
 
Kwaliteiten: Leidinggevend, Creatief, Ondernemend, Praktische instelling, Accuraat, Ambitieus, 
Adviserend vermogen, Delegerend, Besluitvaardig, Doorzetten, Oplossingsgericht denkend, Kritisch 
denkend en Kwaliteit gericht   
 
Opleidingen:  
2001-2004 VMBO kader afgerond aan de Goudse Waarden in Gouda  
2004- 2006 Opleiding timmerman 2 behaald via SPB in Waddinxveen  
2020 leermeestercursus 'jongeren en de communicatie met hen'  
 
WILLEMIEKE DEN HERTOG- KERPEL, 29 jaar oud. Moeder. Verpleegkundige. Zelfstandig 
ondernemer. 
 
Kwaliteiten; Zorgzaam, Betrokken, Integer, Empathisch, Flexibel, Stressbestendig, Goede 
communicatieve vaardigheden en Groot organisatorisch vermogen 
 
Opleidingen;  
2006 tot 2011: vwo afgerond aan het Driestarcollege in Gouda  
2011 tot 2014: de opleiding HBO-verpleegkunde versneld traject (3 jarig) aan de hogeschool Utrecht 
afgerond 
2014- 2018 BIG geregistreerd en daarna weer verlengd van 2018-2023 
2014-2018 jaarlijks voorbehouden verpleegkundige handelingen afgetoetst in praktijk en theorie  
 
SUSANNA DEN HERTOG, 7,5 jaar oud 
Susanna is een zorgzaam en behulpzaam meisje. Ze houdt van bakken, knutselen, helpen, kletsen 
met anderen en samen dingen doen. Ze streeft er altijd naar om iets goed te doen. Speelt graag 
buiten met haar broertje Daniel. 
 
DANIEL DEN HERTOG, 6 jaar oud 
Daniel is een pientere jongen die graag dingen ontdekt en graag uitgedaagd wordt in zijn intellect. Hij 
heeft humor en is altijd in voor een bordspelletje. Het is een beweeglijke jongen met een hoop 
energie. Hij speelt graag buiten met zijn zus Susanna.   
 
JOAS DEN HERTOG, 4 jaar oud 
Joas is een vrolijke jongen met altijd een brede grijns op zijn gezicht. Hij is rustig en vriendelijk. Weet 
al goed wat hij wil en kan dat ook prima onder woorden brengen. Joas kan goed alleen spelen maar 
trekt ook graag op met grote broer en zus.  
 
LOTTE DEN HERTOG, 1 jaar en 4 maanden oud.  
Onze jongste dochter is begin april 2021 geboren. Het was een tevreden en lieve baby die makkelijk 
mee op gaat in de structuur van ons gezin. Ze lacht vrolijk naar de mensen die haar aanspreken en 
kijkt helder uit haar oogjes naar de wereld om zich heen. Lotte loopt inmiddels lekker rond in huis en 
probeert haar eerste woordjes te zeggen. 
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WAAROM KIEZEN WIJ VOOR EEN GEZINSHUIS?  

Tot een paar jaar terug wisten wij nog niet af van het principe 'gezinshuis'.  
Na ons trouwen in 2012 was Willemieke volop aan het werk in de zorg, onze eigen kinderen 
werden geboren en we bouwden aan ons gezin. We dachten niet aan het idee om te starten 
met pleegzorg of opvang van kinderen.  
Echter, naast ons werk en gezinsleven kwamen er regelmatig mensen op ons pad die hulp nodig 
hadden en die we als vanzelfsprekend onze hulp aanboden. We kwamen in aanraking met 
verschillende soorten problematiek. Van een meisje met depressiviteit, tot een man met een 
drugsverslaving. Van een jongen zonder vader en moeder, tot een meisje dat zich ontheemd voelde 
in Nederland. (Zie daarvoor ook onze CVs.) We vonden elkaar in het 'er zijn' voor anderen. We 
genoten ervan om iets te betekenen voor anderen: simpelweg in het geven van onze tijd, aandacht 
of een luisterend oor. Maar ook praktisch door eten, drinken of een slaapplaats. We leerden samen 
om flexibel te zijn, gastvrij te zijn en de ander op de 1e plaats te zetten zonder dat we ons daarmee 
zelf tekortdoen. Wij zijn juist gelukkiger geworden door ons leven te delen met anderen! 
Toen Bas zijn eigen bedrijf begon in 2014 kregen we steeds vaker te maken met jongeren tussen de 
pakweg 10 en 20 jaar. Door de omgang met deze jongeren, door de communicatie met hen en het 
werken met- en zorgen voor hen, ontdekten we hun manier van denken, doen en leven. En dat 
intrigeert ons. We vinden het uitdagend om achter elke jongere die we ontmoeten de persoon te 
ontdekken. Elke persoon mag bij ons zijn wie hij of zij is en wil zijn. De persoon is geen 'nummer' 
maar een mens met eigen gewoonten, behoeften en ideeën. Het is ons streven de jongere te zien 
groeien en tot zichzelf te laten komen.  
Omdat ons bedrijf zo kleinschalig is, is er regelmatig geen verschil tussen privé en zakelijk. 
Koffiepauzes vinden plaats aan de keukentafel in huis, onze eigen kinderen spelen er omheen, de 
werkplaats is op het erf en daar lopen zij onder werktijd zo even binnen. Omdat wij een jongere 
'toelaten' in ons (gezins)leven, voelt de jongere zich al snel 'thuis' en is er op die manier een kans om 
een leerling of stagiaire echt te leren kennen.  
Een aantal jongeren die binnen ons bedrijf hebben gewerkt komen uit gebroken gezinnen, waardoor 
ze zelf in hun puberteit tegen verschillende problemen aanliepen. Een gevoel van afwijzing of 
eenzaamheid, een verstoorde hechting, een schuldgevoel of het idee partij te moeten kiezen voor 
een van de ouders. Zulke dingen komen onder de koffie regelmatig spontaan ter sprake. Wij 
proberen een luisterend oor te bieden aan de jongere in kwestie en geven hen bij ons thuis het 
gevoel dat ze ertoe doen en er mogen zijn. Bij ons is het een veilige plek. Tijdens een stage proberen 
wij altijd de kracht van de jongere te ontdekken en daar energie in te steken. De jongere te 
motiveren daarin verder te groeien. We hebben ook met jongeren gewerkt die zelf last hadden van 
een ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD. De jongere had er dan bijvoorbeeld 
last van om zich (lang) te concentreren op één taak of vond communiceren moeilijk en was tijdens de 
stage erg stil. De uitdaging voor ons ligt er dan daarin om het voor elkaar te krijgen dat de jongere 
zich toch op zijn gemak voelt en uit zichzelf dingen begint te vertellen aan ons. Ook heeft het ons 
geduld en begrip geleerd als een jongere herhaaldelijk dezelfde dingen aan ons vroeg of het 
werktempo erg laag lag. Sommige jongeren moesten één taak in heel veel kleine stapjes uitgelegd 
krijgen om te begrijpen wat zij gingen doen. Als zij de hele taak in één keer opgedragen kregen, ging 
het fout doordat zij niet konden overzien wat er van hen verwacht werd. Zo is in de loop der jaren 
onze kennis van- en ervaring met de doelgroep jongeren (i.c.m. bijbehorende problematiek) 
gegroeid.  
Toen Bas 4 jaar terug in aanraking kwam met een verbouwing in een gezinshuis van vrienden van 
ons, hoorden we van dat principe en zagen we er wat van in de praktijk. Hoe het leven in het 
gezinshuis daar was en hoe onze vrienden door hun leven heen wat konden betekenen voor de 
kinderen die in hun gezinshuis geplaatst werden, sprak ons beiden erg aan.  
Omdat wij juist in die tijd nadachten over wat we zelf met de ruimte in onze nieuwe woonboerderij 
wilden doen, was die keus voor ons al snel gemaakt. Wij wilden de ruimte in onze woonboerderij niet 
houden voor onszelf, niet commercieel gebruiken voor bijvoorbeeld een bed-and-breakfast, 
feestzaal, verhuur oid. Dat zou ons geen voldoening geven.  
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Vanuit ons hart en onze geloofsvisie hadden we allebei het verlangen om ons in te zetten voor 
anderen die het minder hebben dan wij. Jezus’ liefde uit te delen naar anderen in deze wereld 
die die liefde zo hard nodig hebben.  
Het feit dat we inmiddels al een aantal jaar ervaring hebben met het werken met jongeren, we 
hen vaak kunnen begrijpen door het minieme leeftijdsverschil tussen hen en ons, en dat deze 
leeftijdsgroep ons zo interesseert en motiveert maakte voor ons e.e.a. al snel duidelijk; wij willen 
samen met onze kinderen ons huis en gezin openstellen voor kinderen/jongeren tussen de 10 en 20 
jaar met een hulpvraag.  
Wij zijn inmiddels geregistreerd als V.O.F. bij de kamer van koophandel met ons gezinshuis 
VoorMekaar, Kvk nr: 85002496. We werken momenteel onder de BIG registratie van Willemieke en 
er wordt aan gewerkt om dit in de toekomst om te zetten naar een SKJ registratie.   
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MISS IE 

Wij leven, denken en handelen vanuit ons geloof als basis. We willen alles wat wij van God 
hebben gekregen uitdelen in de wereld om ons heen. Daarnaast geloven we dat een stabiel 
gezin de hoeksteen is van de samenleving. Een stabiel gezin zorgt voor een draagkrachtig 
fundament voor de individuele mens.  

VIS IE 

Wij willen Gods liefde doorgeven en uitstralen naar elkaar. Praktisch uit dat zich in houden van 
elkaar, gastvrij zijn, vriendelijk zijn, elkaar dienen, empathie hebben voor de ander en je over diegene 
ontfermen als dat nodig is. We geloven dat God elk mens met een doel gemaakt heeft. In ons 
gezinshuis willen we samen met de jongere dat doel gaan ontdekken.  
We geloven dat elke jongere recht heeft op een 'thuis'. Daarom willen wij jongeren in de knel vanuit 
ons eigen gezin en met een professioneel kader meenemen in zijn of haar ontwikkeling naar 
volwassenheid. 
We willen er uit halen wat er in zit.  Dat doen we door kansen te creëren voor de jongere en 
ontplooiingsmogelijkheden te ontdekken om het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de jongere 
te vergroten. We willen elke jongere het gevoel geven dat het geliefd en waardevol is. Dat hij of zij er 
mag zijn en ertoe doet. We willen het karakter van de jongere vormen door hem of haar de ruimte te 
geven te doen wat hij of zij leuk vindt, waar hij of zij goed in is of interesse in heeft.   
Wij hebben een duidelijke christelijke levensovertuiging. Echter in ons gezinshuis is iedereen welkom. 
Iedereen die in ons gezinshuis woont mag een andere geloofsovertuiging of visie hebben. We 
verwachten echter wel respect richting onze normen en waarden en in een bepaalde mate 
actief meedoen. Daaronder verstaan wij dat als wij bijvoorbeeld na de maaltijd een stukje uit de 
bijbel lezen, dat iedereen dan aan tafel zit en luistert. Het bezoeken van een kerkdienst of 
bijbelstudie is niet verplicht maar bespreekbaar met de jongere, afhankelijk van hun persoonlijke 
situatie.  
 
Doordat wij beiden al bekend zijn met het zelfstandig ondernemerschap kiezen wij bij het starten van 
ons gezinshuis ook voor ondernemerschap in de zorg. Doordat wij vrijgevestigd zijn geeft dit ons in 
een bepaalde mate vrijheid en zelfstandigheid in werken. Tegelijkertijd willen we ook professioneel 
werken. Dit willen we waarborgen door ons aan te sluiten bij het online platform van present24, om 
zodoende op de hoogte gehouden te worden van de nieuwste kennis en inzichten cq veranderingen 
in de jeugdzorg. Willemieke is  bezig met een hbo deelbachelor (jeugdzorgbeleid en 
opvoedingsproblematieken) om een extra stukje pedagogiek toe te voegen te doen aan haar hbo 
verpleegkundige diploma. Als zij deze behaald heeft zal zij een traject in te gaan om in het SKJ 
register bijgeschreven te worden. Uiteraard zullen we handelen vanuit het kwaliteitscriteria 
gezinshuizen, de protocollen uit de jeugdzorg en laten wij ons adviseren door onze vaste 
gedragswetenschapper. We laten ons beide als gezinshuisouders coachen door een vaste relatie - en 
gezinscoach. Daarnaast maken we gebruik van intervisie met andere gezinshuizen hier in de 
omgeving. Tevens zijn we in het bezit van een AGB code, aangesloten bij Vecozo. We hebben een 
abonnement op zilliz om via die manier veilig dossiers te kunnen vormen, te kunnen rapporteren en 
te declareren. Ook zijn we aangesloten bij klachtenportaalzorg voor het afhandelen van klachten en 
voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor onze bewoners. En tenslotte zijn we op dit 
moment bezig met het werken aan het keurmerk gezinshuizen Nederland. Zodat ook ons gezinshuis 
gecertificeerd wordt in de komende tijd.  
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HUIDIGE ERVARING  

In het kwaliteitscriteria gezinshuizen is te lezen dat elk gezin zijn eigen opvoedstructuren heeft 
en dat uit onderzoeken blijkt dat kinderen daarin gedijen. Dit blijkt ook zo in ons huidige gezin.  
Onze kinderen krijgen thuisonderwijs van ons en krijgen daarin veel ruimte en 
ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast leren wij hen grenzen aan, leren we met elkaar van de dingen uit 
het dagelijks leven en van ontmoetingen met anderen. Wij geloven dat wij ‘Goed genoeg’ 
ouderschap in huis hebben.  
Wij zien zelf ook heel duidelijk hoe onze eigen kinderen positief gevormd zijn door het gezin waarin 
ze opgroeien en door het thuisonderwijs wat ze krijgen. Ze dragen nu al op hun manier een steentje 
bij in het maken van verbindingen met jongeren die bij ons over de vloer kome n of opgevangen 
worden. Zij tonen affectie aan de jongere, communiceren op een open en enthousiaste manier met 
de jongere. Ze laten genegenheid aan de jongere zien en nemen de jongere ‘als vanzelf' op in onze 
gezinsstructuur en cultuur. Al in meerdere situaties hebben we gezien hoe onze jonge kinderen wat 
losmaken bij jongeren en hoe die vervolgens in de omgang met onze kinderen 'vriendelijk en 
kinderlijk’ gedrag laten zien.  
Sinds 2012 staat ons huis open voor de opvang van mensen met een hulpvraag in ons huis/gezin voor 
langere periodes en hebben wij dus ruime ervaring opgedaan als 'gastgezin'.  
Zie hiervoor ook onze bijgevoegde CV’s!   
 
Op dit moment hebben we 'professionele ervaring' met een casus sinds 3 jaar.  Dit betreft een 15 
jarige jongen uit een gezinshuis die wij om het weekend opvangen, en in de schoolvakanties en 
tijdens de coronaperiode ook regelmatig doordeweeks een aantal dagen achter elkaar. Gemiddeld is 
deze jongen 10 tot 14 dagen per maand bij ons in huis. We hebben een contract met het betreffende 
gezinshuis, mogen meelezen met de behandelplannen en rapportages. Ook is Willemieke bij de 
voortgangsgesprekken met de gedragswetenschapper, gezinshuisouder en voogd rondom deze 
jongen aanwezig, schrijft zij rapportage als hij bij ons is geweest en werken we samen aan de doelen 
als hij in ons gezin is.  
Daarnaast wonen er nu een aantal bewoners in ons gezinshuis.  Dit zijn jongeren van tussen de 15 en 
20 jaar die we coachen in het regie voeren van hun eigen leven en het groeien naar volwassenheid.  
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PLAN 

Naar aanleiding van de huidige ervaring waarover wij beschikken hebben wij besloten te 
beginnen met 2 plaatsingen in ons gezinshuis vanaf de start.  Naarmate er meer ervaring is 
opgedaan in het eigen gezinshuis, is er mogelijkheid uit te breiden naar meerdere plaatsingen.   
In het kwaliteitscriteria gezinshuizen is te lezen dat een gezinshuis een 'kleinschalige' vorm van 
jeugdhulp is. De kracht van een gezinshuis zit hem in het kleinschalige omdat er op die manier in een 
'natuurlijk gezinssysteem' geleefd kan worden. Om de kleinschaligheid te bewaken zijn er 
aanbevelingen opgesteld die in het kwaliteitscriteria opgenomen zijn. Één daarvan is dat het totale 
aantal kinderen inclusief het aantal eigen kinderen in het gezinshuis doorgaans niet groter is dan 8. 
We beseffen dat dit belangrijk is ter bescherming van onszelf en ons eigen gezin. Maar ook om de 
geplaatste kinderen voldoende rust en ruimte te kunnen bieden en optimale aandacht te hebben, 
responsief te zijn en te voorzien in hun behoeften.  
Wij hebben 4 eigen kinderen, die momenteel 15 maanden, 4 jaar, 6 jaar en 7,5  jaar oud zijn.   
Ons plan vanaf start gezinshuis is 2 plaatsingen in ons gezin. Binnen ons gezin in het gezinshuis 
kunnen wij in de toekomst dan nog verder uitbreiden met 2 extra gezinshuiskinderen (fase 1). Dus in 
totaal 4 gezinshuiskinderen naast onze eigen 4 kinderen. Voor deze kinderen is er elk een eigen 
slaapkamer van 12m2 (= gebouwelijke eis), af te sluiten met deur, voorzien van een groot dakraam 
wat zorgt voor voldoende daglicht, ingericht met een bed, bureau en kledingkast.  
Daarnaast hebben we een studio (ca 30m2 met een eigen badkamer, toilet, keuken en 
woonslaapvoorziening) met een eigen ingang op de bovenverdieping in ons gezinshuis. Deze studio 
willen we gaan gebruiken als fase 2 woning, waar een jongere kan leren om zelfstandig te wonen. 
Hier kan bijvoorbeeld een jongere gaan wonen van 16+ (die eerst een aantal jaar met ons in ons 
gezinshuis heeft gewoond en dan 'verhuisd' naar een meer zelfstandig plekje in de studio ), waarin we 
diegene blijven begeleiden en toe leiden tot een training in zelfstandig wonen.  
Tevens realiseren wij momenteel 2 woongelegenheden in het voorhuis wat aan onze woonboerderij 
vastligt. 1 woning op de bovenverdieping en 1 op de begane grond. Deze woningen voldoen ook aan 
de gebouwelijke eis van minimaal 25m2 oppervlakte en worden voorzien van eigen badkamer, toilet, 
keuken en woon/slaapkamer. De woning op de bovenverdieping komt door middel van een 
trappenhuis uit met een eigen ingang binnen ons gezinshuis en kan ook als fase 2 woning gebruikt 
worden. De woning op de begane grond heeft een eigen ingang naar buiten toe en kan gebruikt 
worden als fase 3 woning. Wij vinden deze woning geschikt voor een jongere van 18 jaar of ouder.  
Een jongere die nog wel de begeleiding van gezinshuisouders nodig heeft en de 24 uurs toezicht 
nodig hebben als bescherming. Deze jongere kan nu echt gaan trainen om zelfstandig te wonen. 
Mogelijk zou er dus ook een jongere uit het gezinshuis (fase 1) naar de studio (fase 2) en vervolgens 
naar de woning met eigen ingang (fase3) kunnen verhuizen. Zo willen wij een natuurlijk verloop 
creëren vanuit ons gezin de maatschappij in en willen wij jongeren stapje voor stapje loslaten en 
steeds meer de regie geven over hun eigen leven.  
Eventueel is het ons plan om in de toekomst nog een fase 4 woning te realiseren op ons erf, in de 
vorm van een tiny house bijvoorbeeld. En mocht een jongere op langere termijn helemaal 'uitvliegen' 
en in de buurt van ons gezinshuis zelfstandig gaan wonen, willen we de mogelijkheid bieden deze 
jongere ambulant te blijven begeleiden (fase 5).  
Mochten wij binnen een aantal jaren uitbreiden, dan willen wij gaan werken met personeel en is het 
de bedoeling dat Bas minder werkt voor zijn huidige bedrijf en ook vaker als gezinshuisouder in het 
gezinshuis aanwezig kan zijn. 
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BEOOGDE DOELGROEP 

Wij willen in ons gezinshuis een plekje bieden aan jongeren die om wat voor reden dan ook niet 
meer thuis kunnen wonen. Voor de 4 plaatsen binnen ons gezinshuis denken wij aan kinderen 
vanaf 8 tot 16 jaar. Voor de 3 woningen die leiden tot zelfstandig wonen willen wij ons richten 
op jongeren tussen de 16 tot 18 (met een max. van 23) jaar.  
We willen graag jongeren helpen die ernstige trauma’s meegemaakt hebben in het verleden, kampen 
met hechtingsproblematiek of gedragsproblematiek gerelateerd aan het autistisch spectrum en 
jongeren met een laag (sociaal emotioneel) IQ . Wij willen deze jongeren graag begeleiden in het 
groeien naar volwassenheid en zelfstandigheid. Het zou mooi zijn als ze de verschillende fases tot 
zelfstandigheid binnen ons gezinshuis kunnen doorlopen.   
Voordat een jongere geplaatst wordt willen wij bij elke casus opnieuw samen met onze 
gedragskundige (en de betrokken voogd) kijken of de jongere passend is in onze gezinssituatie en bij 
ons als gezinshuis op dat moment.  
Wij leven en handelen vanuit een christelijke visie, maar elke jongere ongeacht levensbeschouwing is 
welkom in ons gezinshuis.   
 
Wij kunnen binnen ons gezinshuis geen plaats bieden aan lichamelijk beperkte-  of zwaar 
verstandelijk beperkte jongeren omdat wij hierin onvoldoende expertise he bben.  
 
Tevens kiezen wij niet voor zeer jonge kinderen, omdat dit niet ten goede komt aan onze eigen 
kinderen en omdat wij de lichamelijke zorg die je aan kleine kinderen moet bieden fysiek te 
belastend vinden.  
 
Daarnaast vangen wij geen jongeren op waarvan vooraf al bekend is dat zij actief middelen gebruiken 
(drank/ drugs). Ook als er vooraf al bekend is dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdende 
problematiek of psychiatrische problematiek bij de jongere kan deze niet geplaatst worden in ons 
gezinshuis.  
 
Deze keuze maken wij om de veiligheid voor de jongeren die in het gezinshuis wonen en onze 
biologische kinderen te waarborgen.  
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METHODIEK 

Vanwege onze jarenlange ervaring met jongeren (met een hulpvraag) en ons eigen stabiele 
gezin waarin we al meer dan 7 jaar als ouders en opvoeders functioneren geloven wij  'goed 
genoeg' professioneel ouderschap te kunnen bieden.  
Uit de ervaringen die we gehad hebben in het bieden van hulp aan jongeren met een hulpvraag blijkt 
dat wij kunnen voorzien in de behoefte aan liefde, stabiliteit en ontwikkelmogelijkheden. We zijn ons 
ervan bewust dat het heel belangrijk is om eerst een goede verbinding aan te gaan/ te ontwikkelen 
met een jongere, voordat die kan gaan groeien en ontwikkelen binnen ons gezin. Daarom willen we 
zoeken naar 'de persoon' achter de jongere. Dat doen we door een luisterend oor te bieden en 
aandacht te geven wanneer iemand dat nodig heeft. Ons in te leven in zijn of haar belevingswereld. 
Te zoeken naar de wensen en de behoeften van de jongere.  
In de benadering van jongeren in ons gezinshuis willen wij ons ook richten op structuur en 
duidelijkheid. Dat geeft jongeren veiligheid, rust en een ritme in hun leven. Wij willen hen een veilige 
plek bieden waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar ruimte en vrijheid is en waar er gestimuleerd 
wordt om buiten bezig te zijn en hobby's uit te oefenen. Verder zullen wij Bijbelse normen en 
waarden meegeven van waaruit wijzelf ook handelen als voorbeeld. We verwachten ook dat de 
jongeren binnen ons huis leven naar deze normen en waarden die wij hen meegeven.  
We willen de jongere leren zelfstandig te worden, te groeien naar volwassenheid en hem of haar een 
mooi plekje in de maatschappij helpen innemen waarin hij of zij zelf de regie kan voeren over zijn of 
haar eigen leven. Wij willen bij het trainen van de zelfstandigheid  van jongeren motiverende 
gespreksvoering inzetten om de jongere tot nadenken te brengen en zelfstandig verstandige keuzes 
te laten maken. Anderzijds vinden wij ook dat een jongere stap voor stap verantwoordelijkheden 
moet leren dragen.  Gelijk opgaand met het dragen van verantwoordelijkheden komen er ook meer 
vrijheden. Kan een jongere een bepaalde verantwoordelijkheid niet dragen? Dan volgt er ook geen 
bijbehorende vrijheid. Dat is dus werken met het stellen van consequenties, maar wel dat iemand 
vooraf op de hoogte is gebracht van wat het gevolg kan zijn van zijn of haar handelen. 
 
Ook willen wij een professionele houding aannemen in het bewaren van afstand betref fende 
jongeren met hechtingsproblematiek. Wij zijn ons er degelijk van bewust dat de balans tussen 
afstand en nabijheid in die situaties heel belangrijk is. Het opbouwen van een vertrouwensband met 
de jongere is essentieel en noodzakelijk voordat er gewerkt kan worden aan bepaald gedrag, 
problemen of negatieve patronen.  
Als persoon hebben wij beiden een oplossingsgerichte instelling, wij zullen in de hulpverlening dan 
ook een oplossingsgerichte aanpak gebruiken.  
Wij houden van een vrolijke omgeving en geloven dat dit ook ten goede komt aan het lichamelijke 
welbevinden van de mens. Daarom willen wij ook op een ontspannen manier onze humor inzetten in 
onze benadering van de jongeren in ons gezinshuis.  
Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om concreet te zijn zodat iemand weet wat van hem of haar 
verwacht wordt.  
Omdat de meeste jongeren die in een gezinshuis komen trauma’s meegemaakt hebben in het 
verleden, willen wij ook traumasensitief werken. Door de meegemaakte trauma’s in de eerste 
levensjaren kan een jongere grote continue stress ervaren of door bepaalde situaties opnieuw stress 
ervaren. Dit kan zich uiten in negatief gedrag. Door ons als gezinshuisouders te verdiepen in w at het 
kind meegemaakt heeft, kunnen wij proberen de jongere en zijn of haar gedrag te begrijpen en van 
daaruit de jongere benaderen. Hierdoor kan de stress verlaagd en mogelijk gereguleerd worden.  
Communicatie met de jongere moet direct zijn, zodat diegene weet waar hij of zij aan toe is. Maar 
tegelijk vinden we ook openheid en transparantie van belang. Als we in gesprek zijn met de jongere 
willen we woorden geven aan diens houding en gedrag op dat moment. En op die manier aftasten 
wat de jongere bezig houdt en welke gevoelens en emoties er meespelen. We willen dit positief 
benoemen en daar mee laten merken dat we oprecht geïnteresseerd zijn in de jongere en hem of 
haar willen helpen.   
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Naast het aangaan van een verbinding met de jongere, willen we ook investeren in een 
verbinding met diens ouders. Wij geloven dat het zeer waardevol voor de jongeren is om 
contact te hebben met de biologische ouders/ wettelijk vertegenwoordigers. Wij zullen dat 
altijd ondersteunen en daar ruimte voor bieden binnen de afgesproken grenzen die daarin 
gesteld zijn. Veiligheid voor de jongere is daarin cruciaal. Wij zullen ook nooit de rol van biologische 
ouders overnemen of in een negatief daglicht zetten. Er wordt met respect over biologische ouders 
gesproken. Ook zullen we bekijken hoe we invulling kunnen geven aan het onderhouden van de 
relaties/contacten met andere personen of familieleden die de jongere kent vanuit het verleden. Als 
er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden omtrent een jongere dan zullen wij de wettelijk 
vertegenwoordiger (voogd) als eindverantwoordelijke benaderen en aan diegene de situatie 
voorleggen alvorens een besluit te nemen of een jongere wel/geen toestemming te verlenen.  
Wat betreft de hulpverlening binnen ons gezinshuis werken wij samen met een 
gedragswetenschapper. Deze is eindverantwoordelijk voor het individuele behandel- of 
begeleidingsplan van een cliënt. Zodra er een aanmelding is van een nieuwe cliënt, beoorde len we 
samen met onze GW’er of de casus van de cliënt matcht met ons gezinshuis. Hierna helpt de GW’er 
om een behandelplan op te stellen met doelen aan de hand van de indicatie van de cliënt. Daarna is 
deze verantwoordelijk voor de verdere begeleiding en behandellijnen van een cliënt. O.a. 
voortgangsgesprekken worden geleid door de GW’er, en wij als gezinshuisouders krijgen van GW’er 
de benodigde feedback. 
Wij willen ten allen tijde verantwoording kunnen afleggen van keuzes die wij maken in de zorg voor 
de jongere. Daarom zullen wij ook advies inroepen van deskundigen uit andere disciplines op het 
moment dat wij merken dat iets in de zorg voor de jongere onze huidige kennis of kunde overstijgt. 
Daarnaast staan we open voor zelfreflectie en feedback en daarom hebben wij ons aangesloten bij 
intervisie en voeren we gesprekken met onze coach.  
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KENNIS  EN KUNDE  

Willemieke is nu als Hbo verpleegkundige BIG geregistreerd. Willemieke volgt nu de hbo 
deelbachelor opleiding jeugdzorgbeleid en opvoedingsproblematieken. In deze opleiding 
verdiept zij zich in de nieuwste wet- en regelgevingen de maatschappelijke ontwikkelingen die 
er gaande zijn binnen de jeugdzorg. Maar ook leert zij een samenwerkingsrelatie aangaan met de 
jongere en alle betrokken personen eromheen. Ze leert om de hulpbehoefte vast te stellen en een 
passende hulpverlening te organiseren. Denken vanuit de belevingswereld van een jeugdige is daarin 
van cruciaal belang, verder leert zij ook meer over de cognitieve processen die zich per specifieke 
leeftijdsgroep voordoen en wat gangbare interesses, belangen en specifieke problemen zijn die zich 
veelal voordoen binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Daarnaast leert zij wat het belang van het gezin 
is op de ontwikkeling van kinderen en welke gezins- en omgevingsfactoren daar invloed op kunnen 
uitoefenen.  
 
Als de opleiding afgerond is en het keurmerk is in orde is, wil Willemieke zich laten registreren in het 
SKJ register.  
 
Op de lange termijn willen wij samen als gezinshuisouders onze kennis ook up to date houden en ons 
blijven verdiepen in onze doelgroep door cursussen te volgen die gerelateerd zijn aan onze 
doelgroep en hun bijbehorende problematiek. Bijvoorbeeld een specifieke cursus over 
hechtingsproblematiek, trauma sensitief werken, of communicatie met jongeren.  
Wij willen nieuwe contacten aangaan met voogden, (jongeren)coaches, psychologen, 
maatschappelijk werkers, gemeentes of andere jeugdhulporganisaties en wellicht andere disciplines 
die ons kunnen ondersteunen in ons gezinshuis en hun pedagogische kennis en kunde met ons willen 
delen zodat wij ook hierin groeien.  
 
Willemieke is van plan zich gedurende het traject naar gezinshuisouder verder in te lezen in de 
doelgroep en hun bijbehorende problematiek.  
 
Bas wil zich in eerste instantie bezighouden met de rol als 'vader' binnen het gezin. Hij zal zich 
voorlopig nog bezighouden met de werkzaamheden in zijn huidige bedrijf en daarnaast voor- en na 
werktijd als stabiele factor in het gezin aanwezig zijn. In die tijd wil hij zich concentreren op de 
interesses en hobby's die de jongeren hebben en hen stimuleren daarmee bezig te zijn, of samen 
met hen daaraan bezig te zijn.  
Als het aantal plaatsingen in ons gezinshuis groeit, dan wil Bas zich meer gaan bezighouden met het 
reilen en zeilen in en om het gezinshuis. Zodoende zal ook Bas meer kennis en ervaring opdoen en 
kan hij mogelijk in de toekomst een EVC traject volgen om een opleiding 'mbo-4 zorg en welzijn met 
een pedagogische component' aan te tonen.   
 


