Kracht in Huis
Kracht in Huis heeft heldere kwaliteitscriteria in het bemiddelen tussen
gezinsvorm en ondersteuner.
Kwaliteit
Kracht in Huis benadrukt het belang van de geldende kwaliteits- en branchenormen,
zoals de Landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en werkt graag samen met de
mensen en organisaties die vanuit deze normen actief zijn in de Jeugdzorg en Wlz.
Kracht in Huis ervaart de verantwoordelijkheid voor het toepasbaar maken van deze
kwaliteitscriteria in het bemiddelen en t.a.v. het netwerk voor ondersteunende
professionals in gezinsvormen. Hiermee dragen we bij aan het leefklimaat in
gezinsvormen en ondersteunen we de positie van jeugdigen en hun
(opvoed)ouders.
Aansluitend bij de kwaliteitscriteria, waarin gesproken wordt over reële tarieven voor
gezinshuizen en pleeggezinnen, hebben wij als uitgangspunt dat eenieder die
werkzaam is in gezinsvormen als ondersteuner daar reële verdiensten uit moet
kunnen halen. Echter: commerciële winsten maken, zal niet worden ondersteund
door Kracht in Huis. Zeker in een tijd als deze worden wij graag geïnformeerd worden
als er sprake is van buitensporige tarieven die zeker niet passen in een crisisperiode.
E.e.a. betekent dat er een screening zal plaatsvinden:
Ondersteuners - Gevraagde opleiding/achtergrond:
➢ Een erkende opleiding en diploma c.q. certificering op het vakgebied van de
ondersteuner in lijn van het type ondersteuning
➢ Ervaring in de ondersteuning in de zorg c.q. jeugdzorg en bij voorkeur ook
ervaring in gezinsvormen
➢ Bij praktische en lichtere vormen ondersteuning (ritjes maken, huishouden,
etc.) passend bij vraag en aanbod.
Ondersteuners - Screening:
➢ Een face to face gesprek tussen de ondersteuner en een teamlid van Kracht
in Huis. De mogelijkheden worden besproken qua soort ondersteuning,
datum/periode inzetbaarheid, aantal uren die ingezet kunnen worden; regio
en reistijd en doelgroep jeugdigen.
➢ ID-bewijs
➢ KvK nummer
➢ Beroepsregistratie
➢ VOG
➢ Diploma-uittreksel DUO
➢ Twee referenties
➢ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
➢ Inzittende verzekering indien aan de orde
➢ websiteadres

Gezinsvormen - Screening:
➢ Een (telefonisch) gesprek met één van de teamleden van Kracht in Huis,
waarbij wordt besproken welke vraag er ligt qua werkzaamheden;
datum/periode inzetbaarheid, aantal uren die ingezet kunnen worden; regio
en doelgroep jeugdigen
➢ KvK-inschrijving (indien aan de orde)
➢ Kwaliteitskeurmerk (evt. van de organisatie waarbij je bent aangesloten)
➢ Websiteadres (indien aan de orde)
➢ Koepelorganisatie (franchisegever, coöperatie, zorgaanbieder, enz.)
Tarieven van bemiddeling:
➢ Kracht in Huis hanteert 12% fee over het factuurbedrag van de ondersteuner
die via ons werkzaam is in een gezinsvorm.
Tenslotte:
➢ Kracht in Huis gaat ervan uit, dat onderling alle relevante informatie proactief
en tijdig gedeeld wordt, zodat we open en transparant samen kunnen
werken.
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