
Eén van de ouders is een professionele opvoeder.   
Deze beschikt minimaal over een afgeronde MBO4-opleiding in de (sociaal)
pedagogische richting. 
Het betreft een betaalde functie.

Voor kinderen die door beschadigende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, is
opgroeien in een stabiele gezinssituatie van onschatbare waarde. Dat kan in een gezinshuis;
een kleinschalige vorm van jeugdhulp, waar gezinshuisouders volgens het 24x7-principe
opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan een of meer kinderen en jongeren met
complexe problemen.
 
Wat is kenmerkend voor een gezinshuis?    

Leger des Heils Jeugd en Opvoedhulp
Onze visie
Gezinsgroepen en gezinshuizen zijn een essentieel onderdeel van het brede zorgaanbod
van het Leger des Heils, dat altijd gericht is op ‘herstel van het gewone leven’. Jeugdigen
gedijen het best in een (gezins)situatie waar rust, voorspelbaarheid en geborgenheid is. Dit
is wat een gezinshuis in de basis te bieden heeft. De hulp wordt zo ‘gewoon mogelijk’
vormgegeven, waarbij hulpbronnen uit het eigen netwerk of vanuit informele zorg
(weekendouders, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen) waar nodig worden ingezet. We
sluiten aan bij de eigen kracht van de jeugdigen. Ook werken we integraal samen met
verschillende externe hulpverlening (SGGZ).

Voor wie?
In een gezinshuis of -groep wonen een of meerdere jeugdigen tussen de 5 en 18 jaar in het

PROFESSIONELE OPVOEDER(S) GEZOCHT
Die van opvoeden hun werk willen maken!

eigen gezin van de gezinshuisouders. Omdat hun
problemen complex en meervoudig zijn is plaatsing in
een pleeggezin (nog) niet mogelijk. Toch kunnen ze op
deze manier in een gezinssituatie opgroeien. 



Ruimte en respect
Om jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht te laten komen, is het van belang dat het
gezin van herkomst een belangrijke en blijvende plek houdt in het leven van een kind.
Gedeeld opvoederschap tussen gezinshuisouders en biologische ouders is daarom altijd de
ambitie. In een gezinshuis blijven ze zo lang als nodig. Daarna keren ze terug naar het
gezin van herkomst - eventueel met ambulante ondersteuning - of naar een beter passende
(liefst zo licht mogelijke) vorm van hulpverlening. 
 
Samen werken doe je niet alleen
We hebben gezinshuizen verspreid over de gehele provincie Utrecht. Met elkaar vormen zij
een netwerk. Er wordt gebruikgemaakt van eigen huisvesting of er bestaat de mogelijkheid
om een passende woning te huren. De gezinshuisouders bij het Leger des Heils werken
intensief samen met het gezinshuisteam, dat bestaat uit een trajectmanager (verantwoordelijk
voor de matching en coaching) en een gedragswetenschapper. Als team bekijken ze welke
hulp en begeleiding specifiek nodig is. De gezinshuisouders ontvangen intensieve
begeleiding. Ze staan er dus niet alleen voor!

Iets voor jullie?
Kom eens koffiedrinken! Contactpersoon gezinshuizen Annemarie Stam geeft je graag meer
informatie. Ze is te bereiken via annemarie.stam@legerdesheils.nl of tel. 06 – 20 42 37 54.

Scan de QR-code om de vacature te bekijken

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie. Ons motto is: ‘Doen wat
we geloven’. We willen er zijn voor alle mensen, zonder onderscheid.



28 dagen, zolang zou Sanne* (17) uit huis worden geplaatst. Inmiddels woont ze ruim acht
jaar niet meer thuis bij haar moeder en broertjes, maar in een gezinshuis. “Ik heb me altijd
thuis gevoeld bij de gezinshuisouders en ik ben heel blij met hen”, vertelt Sanne over haar
(vorige) gezinshuisouders. Sinds een paar maanden heeft Sanne een nieuwe plek: een
eigen appartementje naast het gezinshuis. “Als ik op een groep was opgegroeid, was het
wel anders gegaan.”
 
Sanne: “Op mijn achtste werd ik uit huis geplaatst. Mijn ex-stiefvader mishandelde mij en
mijn moeder heeft me ook wel een paar keer geslagen. Voor mij kwam het super
onverwachts. Mijn broertjes bleven wel thuis wonen. Dat heb ik nooit begrepen, waarom ik
de enige ben die uit huis is geplaatst. Ik dacht, ik ga gewoon terug na 28 dagen.” 

Hysterisch
Sanne heeft het wel naar haar zin op de crisisgroep. “Ik miste mijn moeder heel erg. Niet
dat ik elke dag ging huilen of zo. Doordat ze vaak lang werkte, was ik al gewend om haar
niet 24/7 te zien. Ik deed ook niet hysterisch, want ik dacht, ik ga gewoon terug. Maar dat
was dus niet zo. 

Op de groep waren veel leeftijdsgenoten. Dat was echt supergezellig. Zo’n groep is alleen
geen vervanging voor een gezin. Als je iedere dag nieuwe mensen ziet die zeggen ‘smeer
je boterham’, dat is toch gek. Ik denk dat een kind niet stabiel wordt als het lange tijd daar
zit. Elk kind heeft ouders nodig, toch? In ieder geval eentje!”Na een half jaar verhuist
Sanne naar een gezinshuis van het Leger des Heils. “Omdat het huis vlak om de hoek was,
kon ik letterlijk met mijn spulletjes door de tuin sjouwen. Verder bleef alles hetzelfde. In het
begin was het wel wennen. Ik ben helemaal niet van de regels. In het gezinshuis waren die
best streng. Bijvoorbeeld over schermtijd, na vijf uur mocht je op

'HET GAAT HEEL GOED MET MIJ'
Sanne groeide op in een gezinshuis

de computer en pas een telefoon als je naar de middelbare
ging. Maar vergeleken met andere gezinshuizen was het
weer minder streng.

De eerste zomervakantie gingen we ook op vakantie naar
Luxemburg op mijn verjaardag. Ik voelde me meer thuis
dan in de groep. Er is altijd iemand, dat geeft gezelligheid.
Het voelde wel alsof we een soort gezin waren, maar het is
ook wel lastig want je hebt natuurlijk ook gewoon je eigen
ouders.



In de weekenden was het wel complicated, iedereen leidde een ander leven. Je gaat naar je
ouders of naar de weekendouders. Bij mijn weekendouders waren er amper regels, heel
chill. Maar je moet steeds een beetje schakelen wat betreft de regels. Dat is lastig. Met de
tijd ging dat wel steeds beter.   

Zielig
Op school heb ik nooit verteld dat ik uit huis ben geplaatst, want dan word je anders
behandeld. Ik wil niet meer aandacht krijgen of zielig gevonden worden. Natuurlijk heb ik
het wel aan vriendinnen verteld, maar die hielden hun mond. Het is nooit iemand
opgevallen. 

Je leert in een gezinshuis ook omgaan met drukte. En met ADHD en autisme. Een
pleegbroertje waarmee ik acht jaar woonde, had dat. Vroeger huilde ik veel om de kleinste
dingen, maar nu nooit meer. Ik heb op therapie gezeten omdat ik bindingsangst had. Daar
ben ik ook vanaf gekomen. Ondanks dat ik zelfstandig ben, wil ik wel adviezen van
anderen. Bijvoorbeeld van mijn gezinshuisouders, mijn moeder of van mijn
weekendouders, want ik wil het niet allemaal zelf doen.”  

Goed
Sanne heeft dit jaar de havo succesvol afgerond. Nu wil ze het vwo doen, zodat ze daarna
naar de universiteit kan. Sinds juni heeft ze haar eigen appartementje. “Nog nooit heeft
iemand zo’n kans gekregen om zoals ik hier te wonen. Ik ontbijt in het gezinshuis en ik eet
’s avonds ook mee. Verder zijn er wat basisregels: ik moet niet te laat thuis zijn, ik moest
eens per week schoonmaken.

Wat het gezinshuis voor me betekent? De gezinshuisouders hebben heel veel voor me
betekend, ook al voelen ze niet als m’n echte ouders. Ik heb me altijd thuis gevoeld bij hen.
En dat is natuurlijk heel fijn. Als ik op een groep was opgegroeid, was het wel anders
gegaan. Dan denk ik dat ze het best aan me zouden merken, dat ik een soort probleemkind
zou zijn. De kans was groter dat het de fout in zou gaan. Maar doordat ik in een gezinshuis
ben gekomen, is dat niet gebeurd. Daar ben ik wel blij mee. Het gaat heel goed met mij.” 
   

*Vanwege privacy staat Sanne niet zelf op de foto, maar een model. Sanne is ook niet de echte naam van het
meisje in dit verhaal.


