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Wie zijn wij? 

Wij zijn Philippine en John.  

We zijn al ruim 25 jaar getrouwd en zijn ouders van drie zonen. De oudste is 

getrouwd en heeft een dochter. De tweede woont samen met  zijn vriendin. De 

jongste woont nog thuis. We wonen in het buitengebied van Barneveld en hebben 

daar een gezinshuis. Dat houdt in dat er  jongeren bij ons wonen die, om wat voor 

reden dan ook, niet bij hun ouders kunnen wonen. Naast het gezinshuis hebben we 

een klein bedrijf dat vooral gericht is op zaag- en snoeiwerk. Dat werk gebeurd 

zoveel mogelijk in combinatie met dagbesteding. Vanwege het gezinshuis starten we 

niet heel vroeg en proberen we op tijd weer klaar te zijn. Mochten er dringende zaken 

thuis zijn dan gaan die voor. Het is heel aannemelijk dat de activiteiten van dat bedrijf 

wat minder worden als we met een hulpvragend gezin aan de slag gaan. 

We vinden het fijn om in het buitengebied te wonen want dat is tegelijkertijd ook onze 

hobby. We houden ook van kamperen in onze daktent. We rijden dan bijna elke dag 

een stukje verder en zoeken ter plekke  een camping. 

Inmiddels zijn we al weer ruim tien jaar gezinshuisouders en zijn SKJ geregistreerd. 

(Met eventuele gegronde klachten kunt u hier terecht) Dit werk is op ons pad 

gekomen. Voor die tijd hadden we een gewoon gezin. Philippine werkte thuis als 

oppasmoeder en John was docent in het voortgezet onderwijs.  

Wellicht kunnen we iets voor jou en je gezin betekenen met de ervaring die wij als 

werkers in de jeugdzorg hebben opgedaan. In de eerste plaats bieden we een 

luisterend oor en komen we naast jullie staan. Dit vanuit de wetenschap dat wij niets 

beter zijn dan jullie. Als wij in ons gezin gesprekken voeren is dat met een open 

houding en in vertrouwen. Vanuit die gesprekken proberen we dan onderwerpen 

naar voren te halen waar we verder over na gaan denken. Wij willen graag helpen 

door probeerpunten aan te reiken waar jullie dan zelf mee aan de slag kunnen gaan. 

We nemen de zaak dus niet over. Bij ons thuis is John grotendeels met de buitenboel 

bezig en vraagt  hulp van zijn vrouw als dat nodig is. Philippine draagt de meeste 

zorg voor het huishouden en schakelt haar man in als dat nodig is. Op die manier zijn 

we beiden redelijk goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Waar nodig 

schakelen we onze eigen kinderen in, bijvoorbeeld voor oppas. In ons gezinshuis 

kijken ook andere mensen mee. Dat zijn bijvoorbeeld gedragswetenschappers en 

voogden. Met hen werken we samen aan de toekomst van de kinderen die bij ons 

wonen. Als we vragen hebben kunnen we bij hen terecht. In ons gezinshuis wonen 

maximaal 5 kinderen/jongeren. We hebben dan nog een kleine kamer over voor het 

geval er een crisisplaatsing nodig is. Dat wegen we als gezinshuisouders zorgvuldig 

af.  

In ons werk gebruiken we geen verbaal en fysiek geweld. Mocht er iets niet in de 

haak zijn dan gaan we open het gesprek aan en proberen we afspraken te maken. 

De eigen verantwoordelijkheid wordt daarbij aangesproken. Als er dingen te leren 

zijn dan helpen we daar graag bij, maar het uitzoekwerk en uitvoering moet wel zelf 

gedaan worden. Competentiegericht leren noemen we dat. 



In eerste instantie willen we met één gezin aan de slag gaan. Onze voorkeur gaat 

dan uit naar Ede en omgeving. Voordat het zover is willen we graag eerst het een en 

ander aan informatie over de situatie doornemen, zodat we kunnen nadenken of de 

hulpvraag bij ons past. We vinden het wel fijn als er sprake is van goede motivatie 

om aan de slag te gaan. Een van beiden zal dan met een vooraf afgesproken 

regelmaat op bezoek komen en op bepaalde momenten meedoen met het gezin in 

kwestie. Dat zal over het algemeen op woensdag en/of donderdag zijn. Daarnaast 

hebben we regelmatig contact via de telefoon op afgesproken tijden. Is er sprake van 

een dringende vraag, dan kan er tussendoor ook gebeld worden. Appen is een 

handig middel voor de minder urgente zaken. Als gezinshuisouders hebben we 1 

weekeind in de maand vrij. Dan zijn we even niet bereikbaar. 

Om de voortgang inzichtelijk te houden worden er rapportages gemaakt. Dit zal 

gebeuren in een systeem dat slechts voor een paar mensen toegankelijk is. Meestal 

krijgt de contactpersoon van de gemeente toegang en verder kunnen mensen die 

direct betrokken zijn, dus ook jullie als vragend gezin, toegang krijgen. 

Als gezinshuis zijn we ISO- gecertificeerd. Ons werk vraagt van ons dat we onze 

zaken goed op orde hebben. Onderdelen hiervan zijn: bijscholing volgen, met een 

coach of collega’s nadenken over ons werk. Het hebben van een EHBO of BHV 

certificaat is ook een van de dingen die  in orde moeten zijn.  

Samen met Spring Up willen we aan de slag gaan. Zij ondersteunen ons in de 

communicatie met gemeenten en hulpverleners. Ook staan ze klaar om met ons mee 

te denken als we vragen hebben. Zo werken we toe naar een hopelijk  positieve 

afsluiting.  We gaan ervoor om een goed advies aan het gezin mee te geven. Het 

advies kan gedeeld worden met de mensen die betrokken zijn in het coachen van het 

hulpvragende gezin. 

 


