Diverse varianten van jeugdhulp in gezinsvormen: voor wie, met welk(e) doel, ondersteuning en status
Gezinsvorm

Doelgroep

Doel

Organisatie

Status

Sociaal netwerk:
familie, vrienden en
kennissen

Voor kinderen die thuis
wonen
of
voor kinderen, die niet
thuis kunnen wonen.

Ondersteunen van
ouders om draag
kracht/draaglast in
balans te houden.
Indien nodig (tijdelijk)
vervangende opvoed
situatie bieden aan
het kind, waarbij het
contact met ouders
behouden blijft.

Sociaal netwerk kan
informeel betrokken
worden.
De betrokkenheid van
het sociale netwerk
kan ook geformaliseerd
worden. Dan wordt
het gezin gescreend
en begeleid door de
jeugdhulpaanbieder.

Informeel: sociaal
netwerk biedt
informele steun.
Formeel: netwerk
kan geformaliseerde
netwerkpleegzorg
worden. Pleegouders
worden gescreend
door een pleegzorg
aanbieder en
ontvangen dan
begeleiding en
pleegzorg vergoeding.

Steungezin
Buurtgezin
Meeleefgezin

Voor kinderen die thuis
wonen.

Ondersteunen
van ouders om
draagkracht/draaglast
in balans te houden.
Een meeleefgezin richt
zich hierbij specifiek op
de doelgroep ouders
met psychiatrische
klachten, terwijl andere
varianten breder
inzetbaar zijn.

Organisaties voor
steungezinnen,
buurtgezinnen,
meeleefgezinnen
en andere vormen
van laagdrempelige
ondersteuning door
gezinnen. Landelijk of
lokaal georganiseerd.

Formeel:
steungezinnen,
buurtgezinnen
meeleefgezinnen
zijn vrijwilligers die
aangesloten zijn bij een
organisatie.

Pleeggezin deeltijd

Voor kinderen die
(een deel van de
week) ergens anders
verblijven.

(Tijdelijk) ontlasten
van ouders en het
uitbreiden van het
sociale netwerk van
ouders en/of kind.

Pleegzorgaanbieders.
Er zijn 28 pleegzorgaanbieders in
Nederland.
De meeste zijn regionaal
georganiseerd, enkele
landelijk.

Formeel: pleegouders
zijn vrijwilligers die
aangesloten zijn bij
een zorgaanbieder.
Pleegouders ontvangen
pleegzorgvergoeding
voor het deel van de
week dat zij opvang
bieden.

Pleeggezin voltijd

Voor kinderen die niet
thuis kunnen wonen.
Bij kinderen ouder
dan 10 jaar, meerdere
verplaatsingen en
gedragsproblematiek
is pleegzorg
alleen haalbaar
met intensieve
specialistische
aanvullende hulp.

(Tijdelijk) vervangende
opvoedsituatie bieden
aan het kind, waarbij
het contact met ouders
behouden blijft.

Pleegzorgaanbieders.
Er zijn 28 pleegzorgaanbieders in
Nederland.
De meeste zijn regionaal
georganiseerd, enkele
landelijk.

Formeel: pleegouders
zijn vrijwilligers en
ontvangen pleegzorg
vergoeding.

Gezinshuis

Voor kinderen die niet
thuis kunnen wonen.
Kinderen in gezins
huizen hebben vaak
complexere problema
tiek dan kinderen in
pleeggezinnen, zijn
doorgaans ouder en/
of hebben een lang
durige hulpverlenings
geschiedenis.

(Tijdelijk) vervangende
opvoedsituatie bieden
aan het kind, waarbij
het contact met ouders
behouden blijft.

Zorgaanbieders
die gezinshuizen
in hun aanbod
hebben. Regionaal
georganiseerd.

Minimaal één gezins
huisouder heeft
een professionele
achtergrond en
ontvangt salaris voor het
gezinshuisouderschap.

Gezinshuisouders
kunnen ook zelfstandig
ondernemers zijn.
Vaak aangesloten bij
gezinshuis.com.

