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“Wij zijn gezegend met een gezond gezin. 
We zien om ons heen dat dat zeker niet bij 
iedereen zo is. Dat ouders of kinderen het 
even nodig hebben om op adem te komen. 
Omdat we ruimte hebben in ons hart en 
in ons huis besloten we om gastgezin te 
worden. Wij en onze kinderen leveren er een 
stukje voor in, er komt toch een kind met een 
rugzakje binnen. Maar het is ook een verrijking 
om zoiets te kunnen betekenen voor een ander 
gezin.”

Chris en Jannet, gastouders
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 De Vluchtheuvel begeleidt 
gastopvang voor zowel de 
Hersteld Hervormde Kerk als 
de Gereformeerde Gemeenten. 
Overeengekomen is dat er wederzijds 
gebruik kan worden gemaakt van 
elkaars bestand. Dit betekent dat er 
dus ook een beroep op u gedaan kan 
worden voor opvang van een kind of 
jongere dat kerkelijk behoort tot de 
Gereformeerde Gemeenten.

 Wanneer u gastouder bent geworden, 
betekent dit niet automatisch dat 
er (gelijk) een beroep op u wordt 
gedaan. Bij een plaatsing zoekt De 
Vluchtheuvel naar een goede ‘match’ 
tussen gast en gastgezin (waarbij 
gekeken wordt naar onder andere 
gezinssamenstelling, woonplaats et 
cetera). 

 Een gastgezin ontvangt bij een 
plaatsing een vergoeding van € 10,- 
per dag voor onkosten. 

 Wijzigingen in uw situatie of 

adresgegevens kunt u doorgeven 
aan de generale diaconale 
commissie (e-mail: diaconaat@
hersteldhervormdekerk.nl, 
telefoonnummer: (0318) 505541).

“Tijdens de plaatsing was de 
coördinator van de gastopvang voor 
ons beschikbaar als het nodig 
was. En vooraf zijn, in gesprek 
met onze gast en zijn ouders, 
door de coördinator duidelijke 
afspraken gemaakt en vastgelegd, 
zodat er meteen helderheid was 
over de duur van plaatsing en de 
wederzijdse verwachtingen. Dat 
vonden we erg prettig.”

Chris en Jannet, gastouders

Voor acTuele informaTie oVer 

GasTopVanG zie onze WebsiTe: 

WWW.hersTeldherVormdekerk.nl/

GasTopVanG

   Belangrijk  
om te weten 



soms is heT nodiG daT een kind of 

jonGere eVen afsTand neemT Van de 

ThuissiTuaTie door erGens anders 

Te VerblijVen. bijVoorbeeld omdaT 

heT Thuis nieT lekker loopT en heT 

kind een time-out nodig heeft, omdat 

ouders oVerbelasT zijn of omdaT 

Tijdelijke oVerbruGGinG naar andere 

jeuGdhulp nodiG is. ook andere 

omsTandiGheden kunnen een reden 

zijn om een kind Tijdelijk in een ander 

Gezin onder Te brenGen.

In veel kerkelijke gemeenten komt het 
al voor dat gezinnen tijdelijk kinderen 
uit een ander gezin onderdak bieden. 
Vaak verloopt dit naar wens, soms ook 
niet. Om de opvang in gastgezinnen 
binnen de eigen gemeenten goed te 
laten verlopen en uit te breiden heeft 
de generale diaconale commissie 
besloten om gastopvang voor kinderen 
en jongeren aan te bieden. Hierbij 
wordt er samengewerkt met De 
Vluchtheuvel.

GasTopVanG in heT korT
 Gastopvang is bedoeld voor kinderen 

en jongeren van 0-18 jaar
 De plaatsing heeft een duur van zes 

weken (met mogelijke verlenging tot 
maximaal drie maanden)

 Een mogelijkheid is ook weekend- 
en vakantieopvang. 

 De problematiek past binnen een 
gewoon gezin

 Het kind/de jongere stemt zelf 
ermee in om tijdelijk bij een 
gastgezin te verblijven

 Het betreft geen pleegzorg, maar 
tijdelijke zorg voor een kind of 
jongere

De generale diaconale commissie 
zoekt ‘gewone’ gezinnen/echtparen 
die openstaan voor de opvang 
van kinderen en jongeren tot en 
met 18 jaar. Behalve een stabiele 
echtpaarrelatie en een veilig 
opvoedklimaat, is een vereiste dat er 
voldoende woonruimte (een eigen 

slaapkamer) beschikbaar is voor een 
gast. Verder is kerkelijke betrokkenheid 
van belang en verwachten we dat 
waarden en normen overeenkomstig 
Gods Woord een plaats hebben. Er 
hoeft niet aan speciale (opleidings-)
eisen te worden voldaan. 

Gastopvang is bedoeld voor een 
periode van zes weken, te verlengen 
tot maximaal twaalf weken. In 
sommige gevallen wordt gekozen 
voor weekend- op vakantieopvang. De 
gastopvang is verder bedoeld om na de 
plaatsingsperiode terug te keren naar 
huis of, indien nodig, andere jeugdhulp 
in te kunnen zetten. 

WerkWijze 
de Generale diaconale commissie 

WerkT Voor GasTopVanG samen meT 

de VluchTheuVel. de VluchTheuVel is 

VeranTWoordelijk Voor beGeleidinG 

Van een plaaTsinG en ToeTsT Vooraf 

of GasTopVanG passend Voor uW 

Gezin is. de VluchTheuVel heefT een 

aanTal coördinaToren in diensT die 

GasTopVanG beGeleiden. 

 Wanneer u gastouder wilt worden, 
kunt u dit doorgeven aan de 
generale diaconale commissie via 
diaconaat@hersteldhervormdekerk.
nl of telefonisch (0318) 505541. 

 Voor vragen over gastopvang kunt u 
contact opnemen met het kerkelijk 
bureau, wij staan u graag te woord! 

 Met uw aanmelding geeft u 
toestemming om uw gegevens te 
delen met De Vluchtheuvel. Bent 
u al pleeggezin dan volgt u een 
verkorte procedure.

 Als gastgezin krijgt u van De 
Vluchtheuvel een vragenlijst 
toegestuurd die wordt ingevuld.  

 De coördinator bezoekt het gezin 
voor een kennismakingsgesprek met 
het echtpaar en/of gezin. Daarvan 
wordt schriftelijk verslag gedaan. 
In het kennismakingsgesprek 

wordt aan de hand van een 
inventarisatielijst een aantal items 
besproken. Daarbij is aandacht 
voor de motivatie van de ouders, 
affiniteit met psychosociale 
problematiek, draagkracht van het 
gezin, pedagogische kwaliteiten, de 
bereidheid om samen te werken met 
hulpverlening, enzovoorts.  

 Het verslag van het 
kennismakingsgesprek wordt 
besproken met de leidinggevende 
van de coördinator. Na akkoord 
van de leidinggevende wordt de 
procedure vervolgd.  

 Er worden door De Vluchtheuvel 
referenties opgevraagd bij de 
kerkenraad. Daarbij zal onder 
andere worden gevraagd naar de 
mening van de kerkenraad over 
de pedagogische kwaliteiten en 
de christelijke identiteit van het 
gastgezin.   

 Beide ouders van het gastgezin 
vragen een Verklaring Omtrent 
Gedrag aan en sturen deze op naar 
De Vluchtheuvel. 
 Kosten voor aanvraag van een 

Verklaring Omtrent Gedrag 
kunt u declareren bij de 
generale diaconale commissie 
(een formulier hiervoor kunt u 
downloaden op de website). 

     Wat is 
gastopvang 

 Meer informatie over het 
aanvragen van een Verklaring 
Omtrent Gedrag kunt u 
vinden op de website www.
hersteldhervormdekerk.nl/
gastopvang

 De Verklaring Omtrent Gedrag 
kunt u opsturen naar De 
Vluchtheuvel (adres: Stichting De 
Vluchtheuvel, Beatrixlaan 15, 4461 
PM Goes)

 Het gastgezin (echtpaar) neemt 
deel aan een toerustingsavond voor 
gastouders. Hierover ontvangt u 
informatie van De Vluchtheuvel. 
Deze avond bevat elementen van 
de STAP-cursus die pleegouders 
verplicht volgen. Ouders die de 
STAPcursus reeds hebben gevolgd, 
hoeven niet deel te nemen aan deze 
toerustingsavond. 

 Wanneer de stappen 1-8 zijn 
doorlopen, bent u gastgezin. Uw 
gegevens worden dan opgenomen in 
het gastgezinnenbestand en er kan 
er een beroep op u worden gedaan. 

 Wanneer u gastgezin bent geworden, 
dan geeft het kerkelijk bureau 
dit door aan de contactpersoon 
gastopvang binnen uw gemeente. 


