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Stel je voor...

Je maakt je zorgen om de ontwikkeling van je kind of je hebt moeite met de opvoeding. Wat zou jij dan 

wensen? Je wilt zo snel mogelijk praten met iemand die hier ervaring mee heeft. Een professional die effectieve 

hulp biedt om het probleem op te lossen of te verminderen, zodat je als ouder zo snel mogelijk op eigen kracht 

verder kunt.  

Dat is precies wat Jeugdformaat doet!

Hulpaanbod

Jeugdformaat	biedt	alle	hulp	die	nodig	is,	zowel	lichte	specialistische	jeugd-	en	opvoedhulp	als	zware	jeugdhulp	

met	verblijf.	Wij	werken	snel	en	effectief	en	beschikken	over	jarenlange	ervaring.	Voor	elk	probleem	zoeken	we	

een	passende	oplossing.	We	werken	nauw	samen	met	scholen,	de	Centra	voor	Jeugd	en	Gezin,	De	Jutters,	Ipse	de	

Bruggen	en	onze	dochterorganisaties	JJC	en	Schakenbosch.	Hierdoor	helpen	we	ook	kinderen	met	psychische	

problemen	of	een	licht	verstandelijke	beperking.	

Vroegtijdige hulp

Jeugdformaat	zet	vroegtijdig	hulp	in,	vóórdat	problemen	escaleren.	In	situaties	die	niet	kunnen	wachten,	zetten	

we	direct	hulp	in.	Anders	doen	we	dit	binnen	een	week.	We	weten	dat	snelle	hulp	voorkomt	dat	kinderen	en	

jongeren	op	termijn	zwaardere	hulp	nodig	hebben.	Hierbij	proberen	we	zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	het	

gewone	leven.	

Jeugdformaat biedt         jeugd- en opvoedhulp
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Dit werk geeft  kinderen weer 
een toekomst!

Gwendolyn Gfeller is weekend-/vakantiegezinshuis-

ouder. Ze vangt om het weekend en in de vakanties 

twee kinderen  van 6 jaar op met pittige gedragspro-

blemen. Daarnaast zorgt zij samen met haar man voor 

hun drie eigen kinderen van 6, 4 en 1 jaar.

 “Ik heb bewust gekozen om thuis te zijn  voor mijn kin-

deren, maar wilde wel graag iets met mijn opleiding 

Maatschappelijk Werk doen”, zegt Gwendolyn. Mijn 

man en ik struinden internet af en vonden al gauw de 

vacature gezinshuisouder. Ik zocht eigenlijk een part-

time baan, maar deze  functie leek mij heel erg leuk.”

Na	een	aantal	gesprekken	met	Jeugdformaat	is	Gwen-

dolyn	gestart	als	weekend-/vakantiegezinshuisouder.	

“Samen met de gezinshuisouder, waar de kinderen 

gedurende de week verblijven, vorm ik een zeer hecht  

team. Ik ben een verlengstuk en werk mee aan de 

doelen waar zij met de kinderen gedurende de week 

mee bezig is.  Natuurlijk is het weekend en is er tijd voor 

ontspanning, maar ongewenst gedrag heeft altijd con-

sequenties. Die duidelijkheid geven we de kinderen. 

Samen bieden wij stabiliteit en veiligheid. Zo krijgen zij 

de mogelijkheid om zich goed te kunnen ontwikkelen.” 

Gwendolyn	vindt	het	leuk	om	een	band	met		kinderen	

op	te	bouwen	en	iets	met	hen	te	bereiken.	“Als	gezins-

huisouder	moet	je	wel	veel	geduld	hebben,	want	deze	

kinderen	hebben	al	het	nodige	meegemaakt.	Maar	het	

is	de	moeite	waard!		Je	werkt	niet	alleen	aan	hun	

gedrag,	maar	biedt	hen	vooral	perspectief	op	een	sta-

biele	toekomst!”

Een meer dan bijzondere baan!
Als	gezinshuisouder	vang	je	kinderen	met	pittige	

gedragsproblemen	op	in	je	eigen	huis,	24	uur	per	dag,	

7	dagen	in	de	week.	Je	geeft	ze	professionele	zorg	en	

aandacht,	vanuit	een	deskundige	achtergrond.	We	

zoeken	ook	weekend-/vakantiegezinshuisouders!	

Kom	naar	een	informatieavond	en	ontdek	wat	je	als	

(weekend-/vakantie)gezinshuisouder	kunt	betekenen	

voor	een	kind.

Meld	je	aan	op	gezinshuisouder.nl	

Het resultaat van drie maanden 
aandacht en structuur: 
Eva slaapt voor het eerst 
een nacht door.

MELD JE AAN VOOR EEN INFORMATIEAVOND!
WWW.JEUGDFORMAAT.NL/GEZINSHUISOUDER

WORD GEZINSHUISOUDER,
EEN MEER DAN BIJZONDERE BAAN!
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Bij voorkeur opvang in een gezin 

Als	een	kind	(tijdelijk)	niet	thuis	kan	wonen,	vangen	we	

het	kind	bij	voorkeur	op	in	een	pleeggezin	of	in	een	

gezinshuis.	Hierbij	kijken	we	altijd	eerst	of	er	een	

geschikte	plek	is	bij	familie	of	in	de	eigen	omgeving.	

Jeugdigen	die	niet	naar	een	gezin	kunnen,	bieden	we	

hulp	in	een	logeerhuis.	Tegelijkertijd	krijgen	de	ouders	

hulp	en	opvoedondersteuning.	De	hulp	is	altijd	gericht	

op	terugkeer	naar	huis.	Mocht	dat	niet	mogelijk	zijn,	dan	

kijken	we	hoe	de	ouders	een	rol	kunnen	blijven	spelen	in	

het	leven	van	hun	kind.	

Participatie 

We	ondersteunen	jongeren	op	het	gebied	van	leren,	

werken,	wonen	en	het	verstevigen	van	hun	sociale	net-

werk.	We	activeren	hen	richting	school	of	werk	en	we	

stimuleren	hen	bij	het	beoefenen	van	sport	en	hobby’s.	

Onze	hulp	is	erop	gericht	dat	ouders	en	kinderen	zelf-

standig	verder	kunnen.		

Alsof het je eigen kind is 

Onze	deskundige	medewerkers	helpen	zo’n	7.000	gezin-

nen	per	jaar.	Bij	alle	hulp	die	we	bieden,	staat	het	kind,	

de	jongere	-	met	zijn	belangen,	wensen	en	toekomstver-

wachtingen	-	centraal.	Hierbij	stellen	we	ons	voortdu-

rend	de	vraag:	wat	zou	je	willen	als	het	je	éigen	kind	

was?	

Meer weten?

Kijk	voor	informatie	en	vacatures	op	jeugdformaat.nl
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