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Het spectrum: van lichte pleegzorg tot intensief 
residentieel
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De vergelijking pleegzorg - gezinshuiszorg

Pleegzorg en gezinshuiszorg, een vergelijking
Pleegkinderen De kinderen in een gezinshuis

Opvoedings- en gezinsproblemen. Soms ook 

kindproblematiek.

Emotioneel appèl: verbinding, stabiliteit en 

wederkerigheid.  

Kinderen voegen zoveel mogelijk in.

Vaak eerste plaatsing, soms een tweede of meer

Ernstige opvoedings- en gezinsproblemen.

Altijd gecombineerd met kindproblematiek.

Complex trauma.

(Rand)-psychiatrische problematiek.

Kinderen kunnen niet meer goed invoegen: 

gezinshuisouders voegen zich om het kind heen.

Emotioneel appèl: houvast, betrouwbaarheid en 

continuïteit.

Wederkerigheid (soms) ingewikkeld.

Vaak meerdere (5 tot 6) plaatsingen achter de rug.  



De vergelijking pleegzorg - gezinshuiszorg

Het pleeggezin Het gezinshuis

Gewoon gezin, dat op allerlei manieren kan zijn 

samengesteld. 

Met 1 of 2 pleegkinderen.

Structuur gebaseerd op het eigen gezinsleven.

Zelf geen hulpverleners.

Jeugdzorgwerkers verzorgen hulpverlening en 

ondersteuning.

Ogenschijnlijk een gewoon gezin.

Feitelijk een kleinschalige verblijfsvorm.

Met 4 tot 5 gezinshuiskinderen.

Structuur gebaseerd op de problematiek van de 

kinderen.

Zelf hulpverleners, onderdeel van een breder team 

met jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers.

Pleegouder worden Gezinshuisouder worden

Soms plotseling  (bij netwerkpleegzorg) of soms na 

voorbereiding.

Scholing wordt aangeboden, maar is niet verplicht.

Het is géen beroepskeuze. Vergoeding maar geen 

salaris.

Het is een manier van leven: integratie van privé en 

werk.  

Lang proces van wens naar start

Permanente inhoudelijke scholingscyclus.

Het is een beroepskeuze met bijbehorend salaris.    



De differentiatie 

Gezinshuis

Gezinshuis plus

Gezinshuis kort verblijf

Mentorhuis

Behandelplek in één gezinshuis



Het aantal gezinshuizen + kinderen en jongeren (0-24jr) 
in gezinshuizen 
In Nederland per december 2020



De opbouw gezinshuiszorg laatste 15 jaar



De vergelijking residentiële zorg - gezinshuiszorg

Vergelijking gezinshuiszorg en residentiële zorg op basis van de gebruikte semantiek

Gezinshuiszorg Residentiële zorg

Gezinshuis Leefgroep

4 tot 5 kinderen 8 tot 10 kinderen

Ouders (vaak 2, soms 1) Groepsleiders (6 tot 8)

Samenleven, altijd aanwezig Begeleiding op basis van diensten/ rooster

Opvoeders zonder wisselingen Wisselende opvoeders

Gewoon huis, gewone omgeving Institutionele omgeving

Individuele processen Groepsprocessen

Professionele én persoonlijke verbinding 

met (soms) een levenslange bestendigheid

Professionele verbinding, gericht op weer 

loslaten
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