Belangrijk
om te weten
AANMELDING

het verblijf binnen het gastgezin is de

Als u uw kind wilt aan melden voor

coördinator het aanspreekpunt voor

gastopvang, kunt u via de website

alle betrokkenen en zal deze ook de

en/of via het secretariaat van De

terugkoppeling verzorgen naar de

Vluchtheuvel contact opnemen met

betrokken hulpverlener.

stichting De Vluchtheuvel. Er zal
te overleggen met een hulpverlener

AANMELDING VAN UW KIND
VOOR GASTOPVANG

of iemand anders die bij uw situatie

W w ww.stichtingdevluchtheuvel.nl/

toestemming worden gevraagd om

betrokken is. Blijkt de aanvraag

hulp-nodig/hulp-aan/kinderen-

passend te zijn voor een gastgezin, dan

en-jeugd/gastopvang

gaat de coördinator op zoek naar een

T 0113-213098

Gastopvang
voor uw zoon
of dochter

“Andre van 12 jaar is een energieke
jongen, die zichzelf niet goed kan
vermaken. Er is een lichte vorm van
ADHD vastgesteld. Onlangs is zijn
moeder tijdelijk opgenomen in verband
met psychische klachten. Andre kan
hier niet goed mee omgaan en uit dit
ook in zijn gedrag. Denk hierbij aan
driftbuien en een dwarse houding.
Dat geeft veel irritatie en spanning
in het gezin. We willen graag even op
adem komen...”

Gastopvang
voor uw zoon
of dochter

geschikt gastgezin voor uw kind.
VOOR ALGEMENE VRAGEN EN INFORMATIE
Als er een passend gastgezin

OVER GASTOPVANG KUNT U CONTACT

is gevonden, volgt een

OPNEMEN MET HET KERKELIJK BUREAU.

kennismakingsgesprek tussen

ZIE OOK ONZE WEBSITE VOOR MEER

u als ouders, de gastouders en

INFORMATIE OVER GASTOPVANG:

de coördinator. Aan het begin

WWW.HERSTELDHERVORMDEKERK.NL/

van de proefperiode volgt er een

GASTOPVANG

kennismaking met het kind. Gedurende

GENERALE DIACONALE COMMISSIE
A Vendelier 51-D, 3905 PC VEENENDAAL
T (0318) 505541
W www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
E diaconaat@hhk.nl

Generale
diaconale
commissie

Generale
diaconale
commissie

Wat is

gastopvang
GASTOPVANG IN HET KORT

WERKWIJZE EN KOSTEN

hierover overleggen met de diaconie

SOMS IS HET NODIG DAT EEN KIND OF

gastopvang opgezet. Verblijf in een

vakantieopvang. Als de noodzaak

JONGERE EEN POOSJE AFSTAND NEEMT VAN

gastgezin houdt in dat de jeugdige

bestaat voor verdere verlenging of

Gastopvang is bedoeld voor

U betaalt € 10,- per dag aan het

van uw gemeente.Aan diaconieën

DE THUISSITUATIE DOOR ERGENS ANDERS

tijdelijk in een gastgezin verblijft.

intensivering van de gastopvang, kan

kinderen en jongeren van

gastgezin.

is gevraagd of zij, indien nodig, de

TE VERBLIJVEN. BIJVOORBEELD OMDAT HET

Er is een bestand van gastgezinnen die

in overleg worden doorverwezen naar

0 tot 18 jaar

De Vluchtheuvel begeleidt een

kosten voor een plaatsing voor hun

THUIS NIET LEKKER LOOPT EN HET KIND EEN

hun huis willen openstellen om een

pleegzorg. De Vluchtheuvel werkt

De betrokken jeugd- of

plaatsing. Denk hierbij aan

rekening willen nemen. In sommige

TIME-OUT NODIG HEEFT, OMDAT OUDERS

kind of jongere tijdelijk een veilige

doorgaans samen met Timon pleegzorg.

gezinshulpverlener ondersteunt

gesprekken met gastouders, ouders

gevallen is het ook mogelijk om via

de aanvraag tot gastopvang

en gast. Aan deze begeleiding zijn

de burgerlijke gemeente of een PGB

OVERBELAST ZIJN OF OMDAT TIJDELIJKE

plek te bieden.
Voorafgaand aan een plaatsing wordt

Kortdurend verblijf (zes weken

kosten verbonden (een bedrag van

een vergoeding voor gastopvang te

NODIG IS. OOK ANDERE OMSTANDIGHEDEN

Bij gastopvang wordt uitgegaan van

in samenwerking met hulpvragers,

met een mogelijke verlenging

€ 755 euro) die voor uw rekening

ontvangen.

KUNNEN EEN REDEN ZIJN OM GASTOPVANG

een periode van zes weken. Met

gastouders en coördinator, een contract

tot maximaal drie maanden) of

komen. Als de kosten voor u een

AAN TE VRAGEN.

toestemming van alle betrokkenen is

opgesteld met daarin de tijdsduur

weekend- en vakantieopvang

bezwaar vormen, dan kunt u hierover

verlenging mogelijk tot een periode

van de plaatsing en overige afspraken

De problematiek van uw kind

overleggen met de diaconie van

De generale diaconale commissie heeft

van twaalf weken. In sommige gevallen

zoals huisregels in het gastgezin en

moet passen binnen een

uw gemeente. Als de kosten voor

in samenwerking met De Vluchtheuvel

wordt gekozen voor weekend- of

omgangsregels met het ouderlijk huis.

gewoon gezin

u een bezwaar vormen, dan kunt u

OVERBRUGGING NAAR ANDERE JEUGDHULP

