Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Gezinshuizen
Kinderen hebben een regelmatige opvoeding en verzorging nodig in een stabiel gezin. Het liefst in
het gezin met hun eigen vader en/of moeder. Als dit voor een bepaalde tijd moeilijk loopt, zijn er
allerlei soorten hulp aan huis. Als dat niet voldoende is, kan een uithuisplaatsing noodzakelijk zijn.
Een gezinshuis kan een goed alternatief zijn om kinderen met complexe problemen toch
evenwichtig te laten opgroeien.
Wat is een gezinshuis?
Op het terrein van Rubicon in Horn liggen zes gezinshuizen. Een gezinshuis biedt een woonplek in
een gezinssituatie voor kinderen met complexe problematiek tot 18 jaar, met een
uitloopmogelijkheid tot 23 jaar. In elk huis is plaats voor vier gezinshuiskinderen. Meestal hebben de
gezinshuisouders ook eigen kinderen.
Eén van beide gezinshuisouders heeft een passende opleiding gevolgd en is in dienst bij Rubicon.
Een gezinshuis biedt de oplossing als een kind specifieke begeleiding nodig heeft die aansluit bij de
problematiek van het kind. Daarnaast biedt een gezinshuis een kind een regelmatige opvoeding en
verzorging in een beschermende omgeving. De gezinshuiskinderen maken een gezinsleven mee en
hebben daarin een actieve rol.
Welke kinderen komen in een gezinshuis terecht?
Een gezinshuis is aangewezen als het kind en/of de ouders verblijf in een pleeggezin moeilijk
kunnen accepteren. Voor de ouders komt dit meestal vanuit het gevoel hun kind kwijt te raken. Een
gezin, wat in dienst is van Rubicon en wat op het terrein meerdere kinderen opvangt, is dan minder
bedreigend en beter te accepteren. Een gezinshuis is ook aangewezen als een kind wél een
gezinssituatie aan kan, maar vraagt om een specifieke opvoeding, een manier van opvoeden die
aansluit bij de complexe problematiek van het kind.
Wat doet een gezinshuisouder?
De professionele gezinshuisouders begeleiden het kind bij de dagelijkse bezigheden: school, vrije
tijd, contacten met andere kinderen en taken in huis. Ze zorgen dat er regels en afspraken zijn en
zorgen voor al de vanzelfsprekendheden die bij elk gezinsleven horen.

Daarnaast zijn ze speciaal opgeleid om goede begeleiding te bieden bij kleine en grote problemen.
De manier waarop gezinshuisouders met het kind omgaan, is afhankelijk van de behoefte van het
kind. De gezinshuisouders worden vanuit Rubicon ondersteund en begeleid.
Wat is de rol van de ouders?
Ouders blijven ouders. De gezinshuisouders zijn de opvoeders. Zij beseffen dat het gezinshuiskind
tijdelijk ‘meereist’ met hun gezinsleven. Vaak komt het voor dat een kind het gevoel heeft dat het
ontrouw is ten opzichte van een ouder. Gezinshuisouders helpen het kind hierin een goede weg te
vinden. Als het ook maar enigszins mogelijk is, helpen zij het kind contact te onderhouden met de
ouders en familie. Dat is belangrijk om een goede basis te leggen voor nu én in de toekomst.
Meer weten?
entree@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588 432.
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