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Een duidelijk en scherp gezinshuisprofiel helpt om tot een goede match tussen ons gezinshuis en de te plaatsen
jeugdige te komen. Wij zorgen ervoor dat ons gezinshuisprofiel ieder jaar een update krijgt.
Ons gezinshuisprofiel is beschreven in onze kwaliteitsmap en is terug te vinden zijn op onze website:
www.bij-def.nl

Een beschrijving van ons gezinshuis
Gezinshuis bij Def is een initiatief van Daphne van der Burgh. Zij woont met haar twee dochters op een voormalig
charterschip in Noord-Holland. Ze biedt perspectief biedende woonruimte aan maximaal drie kinderen/jongeren
die door verschillende omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.
Het gezinshuis werkt nauw samen met specialisten n de jeugdhulpverlening om zo de kwaliteit en de inhoud van
de zorg te waarborgen.
Gezinshuis Bij Def zorgt voor een plan van aanpak binnen zes weken. Na drie maanden wordt dit plan geëvalueerd.
Na drie tot zes maanden zal hier een advies uit voortkomen. Inhoudelijk wordt er bekeken wat je nodig hebt en op
welke manier je dit kunt krijgen. Hierdoor krijg je zorg op maat.
Bij Def is een bijzondere woonplek; Een gezinshuisschip in de natuur, onder de rook van de randstad. Terug naar
de basis, tijdens storm flink heen en weer geschud worden, bij regen wel eens wat waterschade hebben, bij zon
direct het water in kunnen springen om te zwemmen; vogels niet alleen als wekker hebben maar ook door de
nachtegaal in slaap gezongen worden en toch op de fiets zo in het centrum van Haarlem. Basisscholen zijn in de
directe omgeving evenals verschillende sportaccommodaties. De middelbare scholen zijn in de naaste omgeving.
Wat maakt het wonen Bij Def nog meer bijzonder?
Terug naar de basis, ook voor jou. We blijven bij de kern, wat heb jij nodig om lekker in je vel te zitten?

Doelgroep
Bij de start van het gezinshuis gaat we uit van kinderen met een leeftijd tussen 6 en 15 jaar.
Psychosociale problematiek, psychische/psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking, trauma
gerelateerde problematiek, hechtingsproblematiek, broertjes/zusjes.
De onderliggende problematiek is van ondergeschikt belang, de samenstelling in de groep is voor het gezinshuis
het belangrijkst.
Gezinshuisouder Daphne van der Burgh is ervaren in complexe casuïstiek; waar anderen niet meer weten waar ze
moeten beginnen zoekt zij een opening om het contact te herstellen.
Er zijn in totaal 3 plekken beschikbaar, met mogelijkheid op perspectief. Eventueel kan aanvankelijk gestart
worden met een observatieperiode van maximaal 3 maanden indien wenselijk en in belang van het kind.
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Uitsluitcriteria
•
•
•
•
•

Ernstige fysieke beperking
Matig- ernstig- zeer ernstig verstandelijk beperkt.
Leeftijd onder de 4 jaar.
Risico op plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Risico op plegen van fysiek grensoverschrijdend gedrag.

Onze opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk de G.I. (gecertificeerde instellingen) en gemeenten.

Pedagogische visie en het pedagogische klimaat
Bij Def hanteert de democratische opvoedingsstijl waar mogelijk, zij tracht in de opvoeding een stimulerende en
ontwikkelingsgerichte rol te spelen door middel van het creëren van onderstaande pedagogische basisdoelen:
1. Het bieden van Emotionele Veiligheid
De opvoed omgeving biedt kinderen een veilige basis, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf
kunnen zijn. Een veilig klimaat is een voorwaarde voor het realiseren van persoonlijke groei.
2. Het creëren van een Stimulerende Opvoed Omgeving
In een veilige stimulerende opvoed omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Bij Def biedt een
stimulerende omgeving waarbij kinderen op hun ontwikkelingsniveau worden benaderd en uitgedaagd en waar
ruimte wordt gecreëerd voor de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Wonen op een schip betekent
dat het je nauw met de natuur verbonden bent en veel buiten leeft.
3. Positief Opvoeden
De democratische opvoedstijl kenmerkt zicht door veel betrokkenheid naar het kind toe waar ruimte is voor
overleg. Complimenten en aanmoediging stimuleren de ontwikkeling van kinderen. Positieve steun stimuleert
kinderen om de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben voor een goede sociale aanpassing en om te
gaan met moeilijkheden. Positief gedrag wordt benadrukt en gestimuleerd. Bij Def sluit per ontwikkelingsgebied
aan de op de behoefte van het kind.
4. Het Structuur bieden en Grenzen stellen
Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het beste. Een vaste structuur,
duidelijke regels en een heldere manier van communiceren geven het kind houvast. Deze houvast heeft het kind
nodig om zelfstandig activiteiten te ondernemen en tot een bepaalde mate autonomie te ontwikkelen. Bij Def stelt
grenzen, regels en verwachtingen maar houd rekening met de wensen en de behoefte van het kind en probeert
door middel van het bieden van keuzes kinderen zelf verantwoording te laten nemen.
5. Samenwerking met ouders
Ouders zijn belangrijk voor kinderen. Bij Def stimuleert de omgang met biologische familiebanden. Op het
bijpassend begripsniveau wordt het kind psycho educatie gegeven. Ouders wordt uitleg gegeven over het
ontwikkelingsniveau van het kind zodat de verwachtingen op elkaar afgestemd kunnen worden.
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Onze missie
De visie is dat elk kind uniek is en met of zonder beperking een gezonde kern heeft. De missie van Gezinshuis Bij
Def is het op zoek gaan naar de kern, ‘waar dient het gedrag voor? Welk mens zit achter dit gedrag? En: wat is er
nodig om deze mooie kern te ontwikkelen?

Maatschappelijke context
Onze maatschappelijke context voor zover die relevant is voor ons werk, is in onze Netwerkanalyse beschreven
(bv: beleid van onze gemeente t.a.v. jeugdhulp, veranderingen in financiering, relatie met zorgaanbieders). Voor
de belangrijkste belanghebbenden geven we ook aan wat hun eisen aan onze zorg is.
Naam belanghebbende

Eis aan onze zorg

Belangrijk bespreek moment b.v: contract,
evaluaties

Bureau Jeugdzorg

Verzorging, opvoeding en intensieve
ondersteuning bieden, gebruik makend
van gekwalificeerd personeel.

Binnen 6 weken na plaatsing is er een
eerste BHP-bespreking.

Voldoen aan veiligheidseisen
Voldoen aan kwaliteitseisen
Verantwoording afleggen over de door
ons geboden hulpverlening.
Gemeente

Verzorging, opvoeding en intensieve
ondersteuning bieden, gebruik makend
van gekwalificeerd personeel.
Voldoen aan veiligheidseisen
Voldoen aan kwaliteitseisen
Verantwoording afleggen over de door
ons geboden hulpverlening

Na 3 mnd. vervolg, na 9 mnd. evaluatie en
nieuw plan.
Bij jaarlijkse (langdurige plaatsing) eenmaal
per jaar evaluatie en eenmaal per jaar
nieuw BHP.

Binnen 6 weken na plaatsing is er een
eerste BHP-bespreking.
Na 3 mnd. vervolg, na 9 mnd. evaluatie en
nieuw plan.
Bij jaarlijkse (langdurige plaatsing) eenmaal
per jaar evaluatie en eenmaal per jaar
nieuw BHP.

Leerkracht

Afstemming rondom de ontwikkeling van
de kinderen

Jaarlijks OPP en BHP

Therapeuten

Bieden van de nodige input voor therapie
en onderlinge afstemming

Behandelplan en evaluatie van therapeut.

• De netwerkanalyse wordt iedere 3 jaar geactualiseerd.
• De netwerkanalyse van ons gezin is opgenomen in de bijlagen.
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Een beschrijving van de contractuele situatie van het gezinshuis is als volgt:
• De bedrijfsvorm van ons gezinshuis (V.O.F., eenmanszaak, stichting, B.V., anders): Bij Def is een eenmanszaak
• Ons gezinshuis is een onafhankelijk en zelfstandig gezinshuis waar zorg en gezinsleven op een professionele
manier en in een 24x7 systeem wordt verricht.
• De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit (plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren) ligt bij: Daphne van
der Burgh, onder supervisie van een gedragswetenschapper.
• Wij verlenen zorg in het kader van de Jeugdwet.
• Wij hebben een WA (bedrijfs-) verzekering met voldoende ruime dekking voor wettelijke aansprakelijkheid.
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