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GEZINSHUISOUDERS 

Gezinshuisouders bieden, met eigen gezin (max. 3 eigen inwonende kinderen), steun, 
structuur en geborgenheid aan jeugdigen (cliënten) in de leeftijd van 4-18 jaar. 

Stichting Voor Je Kiezen zorgt voor huisvesting en voor de inrichting van de kamers voor 
de cliënten. Naast vergoeding voor de cliënten krijg je salaris conform die van 
gezinshuisouder binnen de CAO-Jeugdzorg. Stichting Voor Je Kiezen zorgt voor goede 
werkomstandigheden voor haar medewerkers. 

Van de gezinshuisouders wordt verwacht dat ze een veilig, betrouwbaar en stimulerend 
woon- en leefklimaat bieden. Werk als gezinshuisouder is intensief en 7x24 uur. Er zijn 
evenwel vrije avonden, weekeinden en vakantieweken. 

Algemeen 

� Leven vanuit een persoonlijke relatie met de Here Jezus als Verlosser 
� Roeping ervaren om privé en werk in te zetten als dienst in het koninkrijk van God 
� Affiniteit m.b.t. het wonen en werken in de jeugdhulpverlening, evt. ervaring met 

pleegzorg 
� Mogelijkheid en bereidheid om gerichte trainingen en scholing te volgen 
� Aantoonbare ervaring in het opvoeden en begeleiden van jeugdigen 
� Minimaal MBO werk- en denkniveau en een relevante agogische opleiding  
� Stabiele thuissituatie en ruime levens- en werkervaring 
� Bereid om eigen tijd in het werk (en in het gezinshuis) te steken in besef dat het hier 

geen baan van 9.00-17.00 uur betreft 
� Inzicht in de effecten die dit heeft op de eigen gezinssituatie 
� In het bezit van een rijbewijs (B) 

Vaardigheden 

� Afstand/nabijheid kunnen hanteren 
� Zicht hebben op de eigen grenzen en dit goed kunnen communiceren in de 

begeleiding 
� Ouderschap kunnen delen met o.a.: de biologische ouders, gezinsmanager, Voor Je 

Kiezen collegae 
� Identiteit van de jeugdigen t.a.v. godsdienst en cultuur respecteren 
� Kunnen variëren in opvoedstijl en benadering van de kinderen 
� In staat zijn om naar de mogelijkheden van de jeugdige te kijken en van daaruit te 

werken 
� Aanspreekbaar op pedagogisch klimaat en op gebied van hygiëne en veiligheid 
� Om kunnen gaan met en open staan voor professionele begeleiding en ondersteuning 

(coachbaar) 
� Goed kunnen communiceren en samenwerken  

Persoonlijkheid 

� Slagvaardig, enthousiast, energiek en flexibel 
� Eerlijk, betrouwbaar, open en transparant 
� Responsief en sensitief 
� Incasseringsvermogen en geduld 
� Doorzettingsvermogen en stressbestendigheid 
� Gevoel voor humor en relativeringsvermogen 
� Nuchter en positief 
� dienstbaar  
 
Neem contact op met Petra de Vries, Telefoon +31 (0) 6 46529337  
Email: info@voorjekiezen.org 


