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De voorzitter opent de werksessie met een terugblik op voorgaande sessie waarbij de focus lag op de 

doelgroep en het verschil tussen pleegzorg en gezinshuizen. Daarnaast is al kort al over de inhoud 

van het product gezinshuizen gesproken. Aanbieders hebben benoemd hoe het product eruit ziet en 

hoe de taken van koepelorganisaties eruit zien. De conclusie was om hier nog verder over te praten 

met elkaar. In de regio is er verschil tussen de werkwijze van koepelorganisaties, het streven is om 

hier meer uniformiteit in aan te brengen.  

 

De volgende vragen staan centraal tijdens deze werksessie: 

1. Wat moet een gezinshuis bieden? 

Vanuit aanbieders wordt de volgende input gegeven: 

 24/7 dezelfde opvoeders , kleinschalig setting met maximaal 4-6 kinderen 

 Kracht van het gewone leven. Uitstapjes doen, op een sportvereniging zitten, op school 
Zoveel mogelijk zoals thuis 

 Veel aandacht voor de kinderen 

 Taken gezinshuisouderen vinden in het gezin plaats en niet daar buiten. Bij voorkeur 
activiteiten in de nabijheid van ouders. Biologische familie en ouders staan centraal.  

Gezinshuisouders geven aan dat hun rol een lastige rol is ten aanzien van de biologische ouders. 
Hoe kunnen de gezinshuisouders hierin ondersteund worden. Afspraken maken is hierbij 
essentieel. De voogd zou hierin het initiatief kunnen nemen, bv in de vorm van het plannen van 
een omgangsregeling. Een brug tussen deze ouders verwacht een deel van de aanbieder vanuit 
de GI (Gecertificeerde Instellingen(gezinsvoogden). Aanbieders geven aan dat de samenwerking 
met voogden wisselend verloopt, dit is sterk afhankelijk van de werkdruk.  
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De werkwijze bij de verschillende aanbieders wordt besproken; 

Bij één van de aanbieders is de gedragsdeskundige het eerste aanspreekpunt voor het gezinshuis. Er 
wordt hier ook gewerkt met een loket waar een rol voor de zorginhoudelijke medewerker is 
weggelegd.  

Een andere aanbieder geeft aan dat er 1 x per maand een vaste bijeenkomst is met het gezin en de 
gedragswetenschapper van ongeveer 1.5 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt alles doorgesproken. 
De vitaliteit van de gezinshuishoudens staat hierbij tevens centraal. Daarnaast kunnen ouders 
schakelen met twee vaste personen vanuit de zorginstelling, zij hebben de juiste korte lijnen in de 
regio. Daarnaast komt de voogd meerdere malen in het gezinshuis.  

Het voorbeeld vanuit een andere aanbieder wordt gegeven dat casuïstiek afspraken zowel in 
groepsverband (gezinshuisouders samen met andere gezinshuisouders en gedragsdeskundigen) als 
individueel worden gemaakt. I.v.m. Corona liggen de groepscasuïstiek afspraken momenteel 
nagenoeg stil. Daarnaast weten de gezinsouders de gedragswetenschapper altijd te vinden voor 
inhoudelijke vragen, deze persoon heeft ook de overall view. Afhankelijk van de vraag van het 
gezinshuis gaat de gedragswetenschapper aan de slag. Bij deze zorgaanbieder is de gezinswerker 
altijd het eerste aanspreekpunt en daarna wordt pas contact gelegd met de gedragswetenschapper.  

Een belangrijk bespreekpunt is de afstemming met de GI’s over de contractering, wat is hun rol, wat 
zijn de verwachtingen en wat zijn de werkzaamheden. Momenteel is de situatie in praktijk dat de 
Gemeente zowel de GI als de zorgaanbieder contracteert, helderheid hierover is essentieel. De 
aanbieders herkennen het spanningsveld, dit komt bij sommige aanbieders ook terug in de 
voortgangsgesprekken. GI heeft een verantwoordelijkheid en daarnaast een sturende rol, belangrijk 
is dat zij deze rol ook pakken zodat de rolverdeling zuiver blijft.  

De rol van gezinshuizen bij matching wordt besproken; 

Aanbieders beschrijven het proces. Hieronder volgt een tweetal voorbeelden:  

 Aanmeldingen komen in de regel binnen bij de organisatie, loketmedewerkers doen een 
beoordeling; is het een gezinshuisplaatsing? Indien ja: bij welk gezinshuis zou het kind passen 
(hierbij wordt naar verschillende factoren in het gezinshuis gekeken). Vervolgens wordt de 
vraag van het kind voorgelegd aan het huis, hier ligt de eindbeslissing.  

 Eerste matching vindt plaats bij de zorgaanbieder, na een eventueel intake worden dossiers 
opgevraagd, deze worden beoordeeld door een gedragswetenschapper, dit oordeel weegt 
zwaar.  

Samenvattend: 

De koepelorganisatie heeft een belangrijke rol in het afvangen van het matching proces, dit dient 
altijd in afstemming met het gezin plaats te vinden.  
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- Vb. Welke vrijheden heeft een gezinshuis om eigen keuzes te maken: denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de visie. 

Alle aanbieders zijn van mening dat gezinshuizen in hun kracht gezet moeten worden. Een gezinshuis 
moet een eigen missie en visie beschreven hebben. Wie zijn we wat doen we, waar zijn we goed in. 
Voor gezinshuisouders is het belangrijk dat men aan de eigen identiteit vasthoudt. 

Er is een groot verschil zichtbaar tussen de aanbieders wat betreft inzet. Bij de ene aanbieder is de 
inzet 14 uur per week aan begeleiding bij andere aanbieders gaat het om een aantal uur per maand 
aan begeleiding. Een deel van dit bedrag gaat naar de koepelorganisatie, gezinshuizen en naar 
derden. De vraag wordt centraal ingebracht waarom het verschil in uren zo groot is.  

Bij een tweetal aanbieders gaat het om zelfstandig ondernemers. Daarnaast zijn de gezinsouders bij 
deze aanbieders SKJ geregistreerd. Bij deze aanbieder is men nog bezig met de kostprijsberekening, 
deze wordt doorgestuurd naar Susan. Een andere aanbieder benadrukt dat de ondersteuning door 
de gedragswetenschapper en ondersteuning door externe partijen zijn vastgesteld. De uren zoals 
deze door de aanbieder zelf worden gemaakt ter voorbereiding kunnen op verzoek inzichtelijk 
worden gemaakt.  

Bij één van de andere aanbieders is de uren indicatie gebaseerd op een aantal elementen. Dit is 
afhankelijk per kind. Kwaliteit staat hierbij centraal. De gezinsouders zijn in loondienst.  

Samenvattend: 

In de productbeschrijving is het zinvol het onderscheid te maken dat er zowel gezinsouders zijn in 
loondienst als zelfstandig ondernemers. Hier zitten uiteraard verschillen in. Verwachtingen binnen de 
koepelorganisaties moeten duidelijk worden. Daar waar kwetsbare kinderen geplaatst worden moet 
de zorg goed georganiseerd zijn. Alle aanwezige aanbieders organiseren dit op een andere manier. 
Dit dient duidelijk gemaakt te worden ook voor het kostprijsonderzoek.  

2. Wat moet de ‘koepelorganisatie’ bieden? 

De opdrachtgever van dit vraagstuk is nu niet in gesprek met gezinshuizen, dat loopt via GI of de 
koepelorganisaties. Naast dat cliënten een doelgroep zijn voor de opdrachtgever zijn ook de 
gezinshuisouders een doelgroep om hiermee in gesprek te zijn.  

Belangrijk is dat er een basis is wat een gezinshuis moet kunnen bieden als een kind hier gebruik van 
maakt ongeacht welke organisatie dit regelt. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in de 
aanvliegroute hiervan door een aanbieder in loondienst en een aanbieder die zelfstandig 
ondernemer is.  

Er wordt een centrale vraag gesteld waar een koepelorganisatie zelf aan moet voldoen? Door de 
aanbieders wordt het volgende geantwoord: 

 Een stuk werving en selectie 

 Toezien van kwaliteit 

 Rand voorwaardelijke zaken als ICT & Meldingsregistratiesystemen  

 Bijscholing & intervisie 
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 Het gezinshuis meenemen en faciliteren in (beleid)ontwikkelingen zowel landelijk als 
regionaal. (voorbeeld Corona wordt gegeven) 

- Vb. Wie is er verantwoordelijk voor de inzet van bijvoorbeeld de gedragswetenschapper? Hoeveel 
uur per week moet deze beschikbaar zijn? 

Als de opdrachtgever een kostprijsonderzoek laat uitvoeren hoeveel uur per week moet 
gedragswetenschapper aanwezig zijn per week? 

Per aanbieder wordt input gegeven: 

 4 uur per week 

 Moet uitgevraagd worden 

 1,5 uur per 4 weken. Hier wordt  tevens gebruik gemaakt van video interactie om 
gezinshuisouders meer handvaten te geven 

- Op welke manier moeten gezinshuizen verder nog ondersteund worden?  

- Zou het Mockingbird Family Model hierbij helpend kunnen zijn? https://hartvoordejeugd.online/kijk-
terug-wat-is-het-succes-van-het-mockinbird-family-model/  

Aan de aanbieders wordt gevraagd of men bekend is met dit model en hoe men hierin staat. De 
volgende terugkoppeling wordt gegeven: 

 Helpen bij pleegzorg maar bij problematiek bij gezinshuizen loont het niet om via deze 
methode te werken 

 Kan men niet beoordelen nu. Het informele contact wat spontaal ontstaat, is wel aan de 
orde.  

 Belangrijk is het voorkomen van een break down in gezinssituaties. Mockingbird dient meer 
als steunpilaar, de ‘’hub’’ locatie met wat open plekken waar professionals ziftten die 
ondersteunend kunnen zijn. Dit vraagt wel een bepaalde organisatie. ‘’Hub’’ met open 
plekken vraagt wel om financiering van de gemeente. Deze aanbieder is van mening dat een 
plaatsing van een crisis plek in een gezinshuis verstorend werkt. In de regio noord Oost 
Brabant wordt er mee geëxperimenteerd.  

Voorbeeld hierin van meerdere gezinnen die een netwerk vormen voor het gezinshuis. Bij sommige 
aanbieders wordt al op deze manier gewerkt, samen BBQ ’en,  samen naar het zwembad gaan. De 
partijen zitten op hetzelfde terrein. De vraag wordt gesteld of hier ook nadelen aan zitten? Je buren 
zijn dan ook gezinshuizen, werkt dit stigmatiserend? Het is geen ‘’normaal’’ gezinshuis. Kinderen 
helpen elkaar wel en hebben ook veel aan elkaar.  

 Landelijke organisatie. Zal per locatie verschillen. In sub regio’s ontstaat de verbinding. Elkaar 
betrekken, samen op vakantie zijn hier voorbeelden van. Vanuit de moederorganisatie wordt 
dit ook georganiseerd. Op deze manier wordt ook verbinding gecreëerd met de huizen 
onderling. Dit hoort ook bij wat een koepelorganisatie heeft te bieden 

 Eén aanbieder geeft aan al via het mockingbird model te werken. Door gezinshuizen voor 
gezinshuizen. Twee personen zijn hier het ‘’hub home’’ met ervaring en expertise. 
Logeerpartijen worden georganiseerd met kinderen van andere gezinshuizen. Andere 
voorbeelden zoals wokken of schaatsen worden benoemd. Dit alles lijkt op familiedagen. 

https://hartvoordejeugd.online/kijk-terug-wat-is-het-succes-van-het-mockinbird-family-model/
https://hartvoordejeugd.online/kijk-terug-wat-is-het-succes-van-het-mockinbird-family-model/
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Hier is de kracht dat de gezinshuizen uit elkaar zitten, als ze dan bij elkaar komen is het extra 
bijzonder. 

 

3. Wat valt er wel en wat valt er niet onder het product gezinshuizen? 

 Niet aan bod gekomen. 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor deze sessie en de nieuwe inzichten die zijn ontstaan. De 
volgende sessie is gericht op werven en matching. Meer informatie hierover volgt per mail. De 
gespreksnotitie wordt opgesteld en verstuurd voor dinsdag 25 augustus.  

 


