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de kracht van 
het dagelijks 
leven

Een gezinshuis of pleeggezin biedt 
kinderen die niet bij hun ouders kunnen 
wonen een thuis waar ze (professionele) 
begeleiding krijgen. 

Ook kleinschalige zorgvoorzieningen, zoals 
een zorgboerderij, combineren hulpverlening 
en huiselijkheid. Deze vorm van jeugdzorg 
maakt het mogelijk kinderen veel persoon-
lijke aandacht te geven, rekening houdend 
met hun achtergrond en problematiek. 
Tegelijkertijd leeft het gezin zo veel mogelijk 
een ‘gewoon’ gezinsleven, met de vertrouwd-
heid van opvoeders die er dag en nacht zijn.  

Gezinsvormen versterken
Je de klok rond inzetten voor kinderen 
die speciale begeleiding nodig hebben 
vraagt dat je stevig in je schoenen staat, 

zowel mentaal als fysiek. Kracht in Huis 
wil gezinshuis- en pleegouders en andere 
kleinschalige zorgondernemers versterken 
door ze te verbinden met (semi)professionals 
die hen kunnen ondersteunen op pedago- 
gisch, administratief, juridisch en/of zakelijk 
vlak. Wij zijn daarbij aanvullend op wat een  
franchisegever of gecontracteerde zorgaan-
bieder biedt. Via Kracht in Huis vinden 
professionele ondersteuners betekenisvol 
werk waarbij ze een langdurige band kunnen 
aangaan met een zorgverlenend gezin.

De rol van Kracht in Huis is gezinsvormen 
en ondersteunende professionals bij elkaar 
brengen en ze werk uit handen nemen door 
praktische en administratieve zaken voor ze 
te regelen. Ons team heeft ruime ervaring in 
de jeugdzorg en onderschrijft het belang dat 
kinderen waar mogelijk kunnen opgroeien in 
een gezin. 

3



steun in de rug
voor gezinshuizen, 
pleeggezinnen 
en kleine 
zorgondernemingen 

Als gezinshuis- of pleegouder ben je er 24x7 
voor de kinderen die je opvangt. Daarmee 
bied je ze stabiliteit en het vertrouwen dat er 
altijd iemand voor ze is. Door de dagelijkse 
nabijheid leer je wat ze nodig hebben en 
begeleid je ze daarin, terwijl je tegelijkertijd 
een opvoedersrol vervult. In het contact 
met de familie van kinderen kun je veelal 
bijdragen aan herstel van relaties.

Deze vorm van jeugdzorg is betekenisvol, 
maar ook veeleisend. Kinderen kunnen een 
complex trauma en/of gedragsproblemen 
hebben. Daarmee omgaan vraagt geduld, 
inlevingsvermogen en duidelijkheid. Je moet 
voldoening kunnen halen uit soms heel 
kleine successen. Om de mooie en intensieve 
kanten van werken met kinderen in balans te 
houden is het belangrijk dat je zelf vitaal blijft. 
Vandaag en in de toekomst. 

Werken in de kleinschalige jeugdzorg 
betekent werken met je hoofd en vanuit 
je hart. Je neemt, meestal langdurig, 
kinderen op in je gezin die een 
specifieke zorgbehoefte hebben. 
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Een krachtig team
Een manier om je energie en weerbaarheid 
op peil te houden is zorgen dat je een 
krachtig team om je heen hebt. Zodat je zelf zo 
nu en dan even weg kunt of enkele dagelijkse 
taken kunt overdragen. Denk bijvoorbeeld aan 
een vertrouwde jeugdhulpverlener aan wie 
je met een gerust hart een weekend de zorg 
voor de kinderen overlaat. 

Zo’n professional moet natuurlijk passen 
bij je gezin. Dat wil zeggen, hij of zij werkt 
met respect voor jouw visie, voelt zich net zo 
verantwoordelijk als jij voor de kinderen en kan 
prioriteiten stellen. Iemand met wie je heldere 
afspraken maakt over huishoudelijk werk en 
misschien ook over de zorg voor huisdieren. 
En met wie je kan sparren als je met een 
opvoedingsvraag zit. Kortom, iemand die je 
graag voor langere tijd aan je gezin bindt.

Hoe vind ik een ondersteuner?

Kracht in Huis heeft een netwerk van 
ondersteunende professionals die zijn 
gescreend op opleiding en manier van 
werken. We hebben ook gecheckt of hun 
beroepsregistratie op orde is, of ze een VOG 
en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
hebben, en referenties opgevraagd.  

Op het digitale platform van Kracht in Huis 
kun je aangeven dat je een ondersteuner 
zoekt en met welke voorwaarden. De 
aangesloten professionals kunnen daarop 
reageren. Zodra jullie het eens zijn over 
de tarieven en werkafspraken stelt Kracht 
in Huis een overeenkomst op die voor 
de fiscus uitsluit dat er sprake is van een 
dienstverband. 

Gezinshuisouder Maaike van Asselt:  
‘Wij zijn 24/7 aan het werk. Doordat 
Miranda een weekend in de maand de zorg 
overneemt, kunnen mijn partner en ik er 
echt even samen tussenuit.’scan mij

Bekjk deze video 
over vitaal blijven als 
gezinshuisouder.
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Ben je als zelfstandige jeugdzorg-
professional op zoek naar opdrachten? 
En wil je een partnerschap aangaan 
met een gezinshuis of pleeggezin, zodat 
je langdurig kunt bijdragen aan goede 
zorg voor de kinderen die zij opvangen?  
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Als je ervaring hebt met werken in een 
jeugdzorginstelling, weet je hoe het is om 
mee te draaien in een leefgroep. Misschien 
heeft het je aan het denken gezet over wat 
je nog meer kunt betekenen voor kinderen 
die speciale begeleiding nodig hebben. Als 
je inkomenszekerheid wilt, maar ook ruimte 
in je werk-leef balans, en deel wilt zijn van 

Hoe vind ik een opdrachtgever?

Na je aanmelding als ondersteuner bij 
Kracht in Huis volgt een screening door 
ons team. Bij een wederzijdse klik kun je lid 
worden van het besloten netwerk. Daarmee 
krijg je toegang tot het digitale platform 
van Kracht in Huis waar hulpvragen staan 
van gezinshuizen, pleeggezinnen en kleine 
zorgondernemingen. Zit er een vraag 
bij die je aanspreekt, dan kunnen jullie 
via het platform berichten uitwisselen 
en afspraken maken. Kracht in Huis stelt 
vervolgens de overeenkomst op. 

verbonden en 
toch vrij zijn
voor (semi)
professionele 
ondersteuners

een zorgteam in een gezinssetting, dan is 
aansluiten bij het netwerk van Kracht in Huis 
iets voor jou.

Werken in een gezinshuis
In een gezinshuis of pleeggezin maak je 
tijdens je werk deel uit van een unieke 
gezinscultuur. Dat vraagt respect voor de 
privacy van de bewoners en veel vertrouwen 
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over en weer. Het kan zijn dat je naast de 
begeleiding van de kinderen bijvoorbeeld ook 
boodschappen doet en eten kookt. Dat hangt 
af van de afspraken die je met de gezinshuis- 
of pleegouders maakt. Jullie bepalen samen 
wanneer en hoelang je werkt.

De insteek is dat jullie je voor langere tijd 
verbinden. Zo leren jullie elkaars werkwijze 
kennen en weet je wat je aan elkaar hebt. En, 
minstens zo belangrijk, je bouwt een band op 
met de kinderen. Daardoor word je voor hen 
een vertrouwd persoon en kun je wezenlijk 
bijdragen aan hun ontwikkeling.

Praktische zaken

Ook aan opdrachtgeverskant vindt een 
screening plaats. Franchisegevers doen 
dit bij de gezinshuizen die bij hen zijn 
aangesloten. Van andere gezinsvormen 
en zorgondernemers controleert ons 
team op werken volgens landelijke 
kwaliteitscriteria voor gezinshuizen en 
een kwaliteitskeurmerk. Verder voeren 
we een digitale check uit op recensies en 
eventuele rapportages van de Inspectie 
voor Gezondheidszorg en Jeugd. Als je zelf 
naderhand vragen hebt over de werkwijze 
van een opdrachtgever, kun je daarover 
met ons overleggen en helpen we je waar 
nodig het gesprek aan te gaan.

Weet je niet welk tarief je kunt vragen of 
welke code je als zzp’er nodig hebt om 
BTW-vrij te factureren? Daar helpen we 
je graag bij. Ook naar de facturering heb 
je nauwelijks omkijken. In de selfbilling-
applicatie hoef je alleen je uren in te vullen. 

Vervangend gezinshuisouder Miranda ten 
Bosch: ‘Als ik het weekend werk, neem ik 
echt het gezinshuis over. Je kunt het indelen 
naar je eigen inzicht als professional en je 
vaardigheden daarin toepassen.’

scan mij

Bekijk deze video over 
werken als professionele 
ondersteuner.
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Kracht in Huis verbindt gezinsvormen en ondersteunende 
professionals die langdurig willen samenwerken op basis van 
wederzijds vertrouwen

Professionals 

sluiten zich aan 

bij het netwerk 

en presenteren 

zich via  

hun profiel

Gezinshuizen, 

pleeggezinnen 

en kleinschalige 

zorgonderne-

mers plaatsen 

een vraag om 

ondersteuning

De gezinsvorm 

en professional 

overleggen via 

het platform 

over hun vraag 

en aanbod

Match  

gemaakt? 

 Dan volgen  

afspraken over 

tarief, inwerken 

en startdatum 

Kracht in Huis 

stelt de 

overeen- 

komst op

Facturatie 

via selfbilling; 

Kracht in Huis 

blijft vraagbaak 

en sparring-

partner

Kracht in Huis adviseert over de matching en draagt zorg voor de overeenkomst. Van de gefactureerde uren 

brengen we 12% fee in rekening bij de ondersteuner.

zo werkt 
het platform
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Cathy Ververda: ‘Sinds 2008 
kom ik als coach veel in 
gezinshuizen en weet ik hoe 
het dagelijks leven daar loopt. 
Ik doe ook assessments met 
kandidaat-gezinshuisouders 

voor Gezinshuis.com. De kennis die ik 
daardoor heb over kerncompetities voor een 
jeugdzorgprofessional komt goed van pas bij 
onze screening van ondersteuners.
Het voelt bevoorrecht dat ik met gezins-
huisouders een stukje meewandel op hun 
bijzondere weg. Ze laten me toe op kwetsbare 
momenten en ik mag ze begeleiden in 
de kracht waarmee zij elke dag weer 
professioneel opvoeder zijn. Het gaat om 
partnerschap – dat je naast het gezinshuis 
kunt staan wanneer het ertoe doet, kunt 
luisteren en meedenken. Met als doel dat 
gezinshuisouders zichzelf kunnen zijn, omdat 
ze zich verbonden hebben met en geleerd  

Kracht in Huis is opgericht door ondernemende professionals met veel 
ervaring in de jeugdzorg. Zij kennen zo’n vijfhonderd gezinshuizen door 
het hele land. 

hebben van hun eigen geschiedenis. Vanuit 
die basis kunnen ze zich verbinden met de 
geschiedenis van de kinderen die in hun  
huis wonen.’

Salvo D’Agata: ‘Tussen 2011 en 
2019 heb ik als accountmanager 
gewerkt voor Gezinshuis.com. 
In die rol heb ik zo’n honderd 
gezinshuizen geworven, 
gescreend en helpen opstarten. 

Het bijzondere aan een gezinsvorm vind 
ik dat er niet één hetzelfde is. Diversiteit is 
dan ook een uitgangspunt van Kracht in 
Huis: daar lopen we warm voor. Ik vind het 
belangrijk om vanuit hun eigen visie en 
gezinscultuur te ontdekken hoe opvoeders 
hun vitaliteit kunnen versterken met de  
juiste ondersteuning.’ 

over ons
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Kracht in Huis is opgericht in 2019 
door Salvo D’Agata, Nathanaël 
Kielman en Cathy Ververda

scan mij

Lees je deze 
brochure 
liever online? 
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