
 
 

Wat kunt u verwachten van een 

gezinshuis? 

Een gezinshuis is een huis in een woonwijk waar 

kinderen tijdelijk kunnen wonen. In het 

gezinshuis vormt het gezinsleven een belangrijk 

uitgangspunt. De kinderen of jongeren draaien 

mee in het ritme en leefregels van het gezin, en 

doen mee aan gezamenlijke gezinsactiviteiten. 

Daarnaast gaat het kind of jongere gewoon naar 

school, sport of hobbyclub en spreekt af met 

vrienden. In elk gezinshuis wonen maximaal vier 

kinderen samen met gezinshuisouders en hun 

eigen kinderen. Er zijn verschillende gezinshuizen 

in Gouda en omgeving. In Gouda zijn er voor 

jonge kinderen die in een onveilige situatie 

verkeren crisisplaatsen beschikbaar in een 

gezinshuis. De gezinshuisouders bieden 

begeleiding in de dagelijkse gang van zaken 

waarbij rust, regelmaat, aandacht en verzorging 

worden geboden. Waar mogelijk wordt er 

intensief met ouders samengewerkt en gekeken 

of het kind of jongere kan terugkeren naar huis. 

Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar 

een andere permanentere gezinssituatie. 

Een team (bestaande uit de gezinshuisouder, 

gedragswetenschapper en ambulant medewerker) 

ondersteunt de begeleiding van kind en gezin. 

Afhankelijk van de duur van het verblijf vindt er 

elke drie maanden of elk half jaar een bespreking 

plaats met ouder(s) en alle betrokkenen. Samen 

met alle betrokkenen worden de doelen opgesteld 

waaraan gewerkt wordt.  

 

Aanmelden 

Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen 

door het Sociaal Team in uw gemeente of door de  

Jeugdbescherming. In overleg met u wordt 

bekeken of het programma een passende 

oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.  

Kijk op onze website voor meer informatie: 

www.enver.nl. Aanmelden kan bij de 

aanmeldcoördinator van Midden-Holland: 

aanmeldenMH@enver.nl | 0182-522855. 

 

    

Gezinshuizen 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom kinderen niet meer thuis 

kunnen wonen. Kinderen zijn echter gebaat bij een leven in een 

gezinssituatie. Voor die kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen 

wonen, is een gezinshuis een goed alternatief. 
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