Factsheet Gezinshuizen

Deze Factsheet helpt gemeenten meer inzicht te krijgen in wat gezinshuizen
precies zijn en aan welke kwaliteitscriteria deze moeten voldoen.
Hieronder leest u wat u moet weten als opdrachtgever.

Wat is een gezinshuis precies?
- Een kleinschalige vorm van jeugdhulp

- Georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem
- Waar gezinshuisouders 24x7 opvoeden,
ondersteunen en zorg bieden

- Aan bij hen in huis geplaatste kinderen
- Die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op
intensieve en professionele hulpverlening
Hoe passen gezinshuizen in de transformatie van de jeugdhulp?
Gezinshuizen kunnen een pedagogisch klimaat bieden dat meer lijkt
op dat in een gezin dan grootschalige residentiële voorzieningen.
Zoals verwoord in actielijn 2 van Zorg voor de jeugd “gunnen we elk
kind dat niet meer thuis kan wonen een jeugd in een omgeving die
zoveel mogelijk lijkt op een gezin en zoveel mogelijk in het netwerk
van het oorspronkelijke gezin.”
Hoeveel kinderen wonen er in een gezinshuis?
- Een gezinshuishouder werkt samen met een multidisciplinair team

- Samen stellen zij vast wat het maximum aantal kinderen is
- Zij houden daarbij rekening met de overwegingen uit de visie
zoals beschreven in hoofdstuk 4.5 en bijlage 2 van de
Kwaliteitscriteria.
Hoe gebruikt u de kwaliteitscriteria?
- Dit zijn de kenmerken van een goed gezinshuis zijn (‘het wat’)

- Gezinshuisouders geven ‘het hoe’ zelf vorm.
- Zij hebben de professionele verantwoordelijkheid om de kwaliteit te
bieden die is verwoord in de kwaliteitscriteria

- De professionele autonomie maakt dat zij daar onderbouwd van af
kunnen wijken in een individuele situatie.

- Met andere woorden: ‘pas toe of leg uit’.

Wat zijn de instapnormen voor gezinshuisouders?
- De kerntaak vraagt om HBO werk- en denkniveau
- Maar het is belangrijker om de vaardigheden
competentiegericht te toetsen
- Gezinshuisouders worden bovendien gescreend op geschiktheid
voor het professioneel opvoederschap
Wie doet de toetsing en screening van gezinshuisouders?
- Dit gebeurt in principe door de zorgaanbieder (bij loondienst)

- of door de franchiseorganisatie (bij franchiseneming).
- Bij een vrijgevestigd gezinshuis zorgt de gemeente vóór de start
van het gezinshuis voor competentiegerichte toetsing

- De gemeente kan gebruik maken van ervaringen in het veld met
competentiegericht toetsen door contact op te nemen met het
Platform Gezinshuizen.
Wat als kinderen zich niet veilig voelen in het gezinshuis of als er iets
aan de hand is?
- Ieder kind heeft een vertrouwenspersoon buiten het gezinshuis
waar het regelmatig mee spreekt en een vertrouwensband mee
heeft.
- Ook hebben kinderen, ouders, gezinshuisouders en andere
professionals toegang tot een klachtencommissie.
- Kinderen en ouders kunnen daarbij ondersteund worden door
een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het AKJ.
Hoe wordt de kwaliteit en veiligheid geborgd en getoetst?
- Er is in het gezinshuis een systeem van kwaliteitswaarborging
waarin iedereen in en om het gezinshuis periodiek worden
gevraagd naar feedback.
- Ook wordt jaarlijks een brede risico-inventarisatie gedaan, zowel
voor het gezinshuis als voor ieder kind.
- Op basis daarvan maken de gezinshuisouder en het
multidisciplinaire team afspraken om de aangetoonde risico’s te
minimaliseren.

