Door veel te oefenen kan Jan zich nu
wassen onder de douche. Eerst douchte hij
zich, maar kwam er met zwarte voeten
onderuit. Er is ook veel bizar niet
navolgbaar gedrag, zoals de lage broeken
mode: hij laat een broek, als hij erbij wil
horen, zakken tot op de enkels.”

Remihuis

Ouder van een kind met ASS

In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen en jongeren in de

Gezinshuis.com is ervan overtuigd dat, ook

residentiële jeugdzorg.

in deze tijd, het gezin het krachtigste

In toenemende mate ontstaat er vraag naar specifieke woon- en
opvoedingssituaties voor kinderen en jongeren met een forse
stoornis in het autistisch spectrum. In de praktijk blijkt vaak dat
deze kinderen zich niet kunnen handhaven in leergroepen en
gewone gezinshuizen. Deze kinderen hebben een woonsituatie
nodig die zich kenmerkt door prikkelregulatie en een autisme

microsysteem in onze samenleving is.
Kinderen en jongeren, die om
uiteenlopende redenen niet meer thuis
kunnen wonen, moeten de mogelijkheid
hebben in een gezinsverband op te
groeien.
In het concept Remihuis van Gezinshuis.com
staat de belevingswereld van kinderen met ASS

specifieke benadering.
Organisaties zoeken steeds vaker naar gezinsvormen waar één,
hooguit twee, van deze kinderen opgevangen kan worden én waar
specifieke eisen worden gesteld aan de vaardigheden van de
gezinshuisouder. Om deze praktijk te realiseren ontwikkelden we

centraal in het vormgeven van het gezinshuis.
Het gaat dan om onderwerpen als prikkelregulatie, continuïteit, onderhouden van
contacten met familie en een veilige, herkenbare
omgeving.

het merk Remihuis. De formule voor dit Remihuis is afgeleid van de

Met andere woorden voor het merk Remihuis is

formule van Gezinshuis.com, waar de afgelopen jaren ervaring mee

uitgewerkt hoe het gezinshuis concreet vorm

is opgedaan in de residentiële jeugdzorg.

kunnen beantwoorden.

gebleken dat specifieke onderwerpen
van onderscheidend belang zijn voor

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

een goed functionerend gezinshuis
voor kinderen met een specifieke
autisme spectrum.
Het gaat hierbij om:






kennis over ASS
matching
omgeving van het Remihuis
methodische zelfreflectie

onderzoek gedaan naar hoe de kwaliteit van de
gezinshuizen is te waarborgen om zo de
zorgvraag van een kind met ASS passend te

In de pilot van het Remihuis is

zorgvraag vanuit een stoornis in het

gegeven zal moeten worden. Tevens is

Bij ASS gaat het om een pervasieve
In het Internationale Verdrag van
de Rechten van het Kind valt te
lezen dat:

‘het kind, voor de volledige en
harmonische ontplooiing van zijn
persoonlijkheid, dient op te
groeien in een gezin, in een sfeer
van geluk, liefde en begrip.’

ontwikkelings-stoornis, dat wil zeggen dat het
gaat om een kwalitatief afwijkende
verstandelijke ontwikkeling die indringende
gevolgen heeft voor alle aspecten van iemands
persoonlijkheid. Informatie die via de zintuigen
binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij
mensen met autisme anders verwerkt. Zij
hebben moeite om de details die zij waarnemen
te verwerken tot een samenhangend geheel.
Hierdoor hebben mensen met autisme
problemen met communicatie, sociale interactie

Gezinshuisouders voor een Remihuis worden geselecteerd via

en verbeelding.

een competentieanalyse en zijn gediplomeerd als hulpverlener.

Onder het begrip ASS vallen verschillende

Zij worden in de praktijk gecoached. Hiernaast zijn specifieke

vormen: autisme, HFA, het syndroom van Rett,
de desintegratieve stoornis, het syndroom van

kennis en ervaring wat betreft ASS van belang. Daarom is een
factsheet met veel praktijkvoorbeelden opgesteld. Er ligt een
belangrijke taak voor de betrokken gedragsdeskundige om op
dit vlak voldoende inbreng te verzorgen.

Asperger en PPD-NOS.

Uitgewerkte instrumenten voor het Remihuis:

Gezinshuis.com

Factsheet ASS: Een overzicht van ASS is opgesteld aan

Gezinshuis.com is het initiatief van enkele organisaties en

de hand van literatuur en interviews met
ervaringsdeskundigen. Dit betreft een handvat om tot

personen die zich ernstig zorgen maakten over het gebrek aan
perspectief voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. In
2006 namen zij het besluit zich krachtig in te zetten voor betere

beter begrip en daarmee tot adequate begeleiding van

zorg aan het eind van de keten; daar waar jongeren

kinderen met ASS te komen.

noodgedwongen uit huis geplaatst worden.

Matching methode: De matchingsfactor is als één van

Krachtige combinatie

de meest kritische factoren van een geslaagde

Binnen een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin

plaatsing beschreven. Bij verdere analyse van het

gecombineerd met professionaliteit en vakmanschap van de

matchingsproces bleken twee factoren, in samenhang,

gezinshuisouders. De kracht van het gewone leven wordt
aangewend om deze kinderen en jongeren weer perspectief in

van doorslaggevend belang, namelijk goede informatie
en goede intuïtie.
Community Scan: Een instrument om de omgeving van
het gezinshuis te onderzoeken en de mogelijkheden

hun leven te bieden.
Enkele uitgangspunten:



daar waar nodig, ondersteund door deskundigen op een
specifiek terrein;

daarvan voor het gezinshuis en vice versa in beeld te
brengen. Onderzoek toont aan dat de integratie van
het gezinshuis en de directe (leef)omgeving als één



Zelfevaluatie instrument: Een instrument voor
kwaliteitsborging. Gekozen is voor een vorm van

de professionaliteit van de gezinshuisouder is
doorslaggevend voor de kwaliteit van het gezinshuis;

van de kritische succesfactoren voor een goed lopend
gezinshuis mag worden beschouwd.

de gezinshuisouders zijn de ondernemers; zij worden,

daarom is er doorlopend scholing en kennisuitwisseling;



de specialisten (andere zorgverleners) hebben geen
sturende, maar een ondersteunende rol; de
franchiseformule is geformuleerd als serviceconcept;

zelfevaluatie, die periodiek plaats vindt en door

dienstverlenend aan de gezinshuisouders en de kinderen

verschillende betrokkenen wordt ingevuld.

en jongeren die in het gezinshuis wonen.

Businessmodel Gezinshuis.com: Dit is het model

Duurzame jeugdzorg

waarbinnen gezinshuizen van Gezinshuis.com werken.

Wij geloven in een zorgzame samenleving die reageert bij

Gezinshuisouders (ook van Remihuizen) worden in hun

concrete en/of acute hulpvragen. Juist waar dit onze (meest!)

professionele kracht gezet, door de

kwetsbare jeugd betreft; juist waar het gaat om langdurige zorg.

gezinshuisorganisatie te baseren op hun

Daarom ontwikkelen we duurzame gezinsvormen, voor kinderen

zelforganiserend vermogen.

die niet meer kunnen aarden in een pleeggezin, omdat de
problematiek te complex is. Zodat ook deze kinderen een thuis
hebben.
Wilt u hier graag meer over lezen, kijk dan op onze website.
Hier is een publicatie te vinden over de ontwikkeling van het

Franchiseformule
Gezinshuizen van Gezinshuis.com werken binnen een
franchiseformule. Binnen een duidelijk kwaliteitskader zijn
zij zelfstandig ondernemer. De fiscus heeft deze vorm van
ondernemerschap erkend.

Remihuis.
Lijkt het u wat om gezinshuisouder te worden voor een
Remihuis? Dan raden we u aan een Open Avond te bezoeken.
De data vindt u, net als verdere informatie, op onze website
www.gezinshuis.com.

De inhoudelijke kant van de formule richt zich vooral op het
vermogen aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden
van kinderen. We focussen ons op het gezonde en veel
minder op de problemen.
De bedrijfsmatige kant van de formule richt zich op de
zelfregie van gezinshuisouders. Wij vinden het belangrijk
dat gezinshuisouders zelfvoorzienend zijn; waar mogelijk
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zelf beslissingen nemen en de teugels in handen hebben.
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0342-450253

