Veilig opgroeien
in een gezins
situatie.
Gezinswonen

De kracht
van het
gewone leven.
Gezinswonen
Sommige kinderen en jongeren hebben langdurig behoefte
aan een kleinschalige woonomgeving, in gezinsverband.
Voor deze groep hebben we met gezinswonen een passende
ondersteuningsvorm in huis.
Gezinswonen is bedoeld voor kinderen en jongeren (0-23 jaar)
met ernstige problematiek, veroorzaakt door verstoorde
gehechtheid, trauma, autisme en/of een verstandelijke
beperking. Niet zelden zijn ze getuige of slachtoffer (geweest)
van huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van
mishandeling en/of verwaarlozing.

Door hun ernstig verstoorde basis vallen kinderen vaak
volledig stil in hun ontwikkeling, wat weer negatieve effecten
heeft op hun gedrag. Mede hierdoor kunnen ze niet terecht
bij een netwerk- of pleeggezin. Daarom is er gezinswonen;
een woonvorm voor complex getraumatiseerde kinderen en
jongeren die thuis onvoldoende veiligheid ervaren.
Bij Intermetzo hebben we gezinshuizen verspreid over het
hele land en specifieke gezinshuizen in Jeugddorp De Glind.
Hier vormen de gezinshuizen samen een hechte gemeenschap,
zodat altijd en overal sprake is van betrouwbare contacten.
In alle gezinshuizen werkt minimaal één speciaal hiervoor
opgeleide en gekwalificeerde professional. Sommigen zijn
in dienst van Intermetzo, anderen werken als zelfstandige
met ons samen.

Ouders blijven
belangrijk.
Bouwen aan veiligheid
en contact
Via gezinswonen bieden we kinderen en jongeren een
langdurige, veilige en stabiele plek in een vertrouwde
gezinssituatie. Ze krijgen de opvoeding en behandeling
die ze nodig hebben en onderhouden of bouwen aan het
contact met hun eigen ouders en eventuele broertjes/
zusjes.
Tijdens hun verblijf in een gezinshuis krijgen jongeren een
behandeling voor de gevolgen van hun trauma. De focus ligt
daarbij op het herstellen van hun veerkracht, zodat ze zich
veilig en geliefd voelen en het idee hebben dat ze weer tot
dingen in staat zijn.

Alle jongeren werken aan eigen doelen, afhankelijk van hun
situatie en problematiek. Doelen zijn bijvoorbeeld:
• Afname van gedragsproblemen en het weer op gang
brengen van de ontwikkeling.
• Het werken aan een duidelijk toekomstperspectief
(op woongebied).
• Het bouwen aan een ondersteunend netwerk.
• Het zoeken en vinden van een passende dagbesteding.
• Het zoeken en vinden van een passende vrijetijdsinvulling.
Ook ouders van de jongeren werken aan hun doelen. Tijdens
het traject ontdekken jongeren en hun ouders wat ze voor
elkaar betekenen en wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Ook begeleiden we ouders, zodat ze een rol van betekenis
blijven spelen in het leven van hun kind. Voorwaarde is wel
dat de veiligheid van het kind is geborgd.

Kleinschalig en individueel
Gezinswonen combineert het vanzelfsprekende van een
gezin met de professionaliteit en het vakmanschap van
specialistische jeugdzorg. Hierdoor kunnen we zoveel
mogelijk gebruik maken van ‘de kracht van het gewone
leven’.
Kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, hebben
behoefte aan waardering. Ze willen er graag bij horen, zich
gehoord en gezien voelen. Liefst door mensen die niet
loslaten, zoals onze opvoeders. Zij sluiten met hun zorg
zoveel mogelijk aan bij het ‘gewone’ leven. Als deskundigen
op het gebied van gehechtheids- en traumaproblematiek
staan gezinshuisouders voor een zeer individuele benadering.
Hierdoor weten gezinshuisouders precies hoe en in welke
mate een jongere kan meedoen in de maatschappij.
Binnen gezinswonen erkennen en respecteren we de vaak
onzichtbare en onverbreekbare banden tussen het kind en
zijn eigen ouders. Onze opvoeders voeden weliswaar het
kind op, maar zijn niet de ouders. We betrekken ouders en
wettelijk vertegenwoordigers zoveel mogelijk bij de zorg voor
hun kind. Daarbij kijken we altijd naar de mogelijkheden van
het kind en zijn/haar relatie met de ouders.

Opvoeders
laten niet los.

SAMENGEVAT
Intermetzo heeft gezins-huizen.
Hier wonen kinderen die thuis iets ergs mee-maakten.
De kinderen hebben een trauma.
In een gezins-huis wonen kinderen als in een gezin.
In elk huis werkt en woont een deskundige.
De deskundige is van Intermetzo.
Kinderen voelen zich er veiliger.
Ze krijgen opvoeding en behandeling.
Het contact met ouders wordt hersteld.
Maar alleen als het echt kan.

Gespecialiseerde
jeugdzorg.
Gewoon dichtbij.
Intermetzo biedt specialistische zorg en
behandeling aan kinderen en jongeren
van 0-23 jaar met complexe problemen.
Dit doen we waar mogelijk via hulp bij

Contact & aanmelden

hun familie thuis, op school en/of in
de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest
effectief als het aansluit bij het gewone
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leven. Als het niet anders kan, komt
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24 uurszorg bij onze voorzieningen in
beeld. We hebben kennis van intensieve
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onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook

E-mail: info@intermetzo.nl

werken we nauw samen met lokale,

Telefoon: 088 547 70 00

provinciale en landelijke kennis
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instellingen. Hierdoor zijn we in
staat integrale oplossingen te bieden
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behoeften en mogelijkheden.
Intermetzo biedt specialistische zorg in
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de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland,

E-mail: clientservicebureau@intermetzo.nl

Utrecht, Haaglanden en Eindhoven.

Telefoon: 088 779 55 60

Gezinshuizen van Intermetzo vind je
in heel Nederland.
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