“Bas (16) ging van het ene pleeggezin
naar het andere. De 24-uurs zorg die
wij kunnen bieden geeft hem zichtbaar rust en straks misschien wel een
kans om terug te gaan naar zijn eigen
familie.” Corine (43) gezinshuisouder
bij Juvent.

Gezinshuis
Juvent gelooft in de kracht van het gezin en probeert zoveel mogelijk het kind thuis te laten opgroeien.
Als dat (tijdelijk) niet meer kan, biedt een gezinshuis een vervangende gezinssituatie.
Voor wie?
Het gezinshuis van Juvent is bedoeld voor kinderen en jongeren,
sommigen met een licht verstandelijke beperking, waar de
problemen dusdanig zijn dat een kind moeilijk kan functioneren in een normaal (pleeg)gezin. Echter opgroeien in een
gezinssituatie heeft uiteindelijk wel een positieve uitwerking
op het kind.
Ook kan een gezinshuis uitkomst bieden om te bepalen welke
hulp het beste is voor een kind. Soms is alleen duidelijk dat
het kind niet kan wonen binnen een normaal (pleeg)gezin,
maar is er onvoldoende inzicht in de aard van de problemen,
de mogelijkheden van het kind en de verwachtingen voor
zijn/haar toekomst. In dat geval kan de hulpverlener in het
gezinshuis voor een tijdje observeren en van daaruit met een
oplossing komen.

Meer informatie?
Voor verblijf in een gezinshuis van Juvent is een zorgopdracht
nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/ Porthos in
uw gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts
of medisch specialist. Neem voor meer informatie contact op
met het regiokantoor van Juvent bij u in de buurt of kijk op
onze website.
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• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
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Doel
Als een kind gaat wonen in een gezinshuis, worden de ouders
met het kind uitgenodigd voor een startgesprek. De behandeldoelen worden vastgesteld en er worden afspraken gemaakt
over de contactmomenten tussen ouder(s) en kind. Het gezinshuis heeft tot doel een kind 24 uur per dag professioneel te
begeleiden en hem/haar tevens deel te laten uitmaken van een

normaal gezinsleven. Een van de gezinshuisouders is in dienst
bij Juvent. Deze heeft een pedagogische achtergrond en weet
vanuit zijn/haar beroep uw kind goed te ondersteunen en te
helpen bij zijn problemen. Ook voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking biedt Juvent deze vorm van jeugdhulp.

