Werkwijze
en kosten
Ouders betalen € 10,- per dag aan

bureau. In sommige gevallen

het gastgezin. Bij een plaatsing

is het ook mogelijk om via de

langer dan drie maanden zal dit

burgerlijke gemeente of een PGB

bedrag worden opgehoogd naar

een vergoeding voor gastopvang te

€ 12,50 per dag.

ontvangen.

De Vluchtheuvel begeleidt een
plaatsing. Denk hierbij aan
gesprekken met gastouders, ouders

Wil een gezin gebruik maken van

en gast. Aan deze begeleiding zijn

gastopvang, dan kunt u verwijzen naar

kosten verbonden (een bedrag van

W www.stichtingdevluchtheuvel.nl/

€ 725 euro in 2017) die voor
rekening komen van het gezin.
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T 0113-213098
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“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...”

Voor diaconieën
Aan u als diaconie willen wij
nadrukkelijk vragen om, indien
nodig, de kosten voor begeleiding
van een plaatsing voor uw rekening

Voor algemene vragen en informatie

te nemen. Wanneer De Vluchtheuvel

over gastopvang kunt u contact

een plaatsing adviseert, maar u

opnemen met het kerkelijk bureau.

als diaconie over onvoldoende

Zie ook onze website voor meer

Generale diaconale commissie

mogelijkheden beschikt voor een

informatie over gastopvang:

A Vendelier 51-D, 3905 PC VEENENDAAL

financiële bijdrage, dan kunt u

www.hersteldhervormdekerk.nl/

T (0318) 505541

contact opnemen met het kerkelijk

gastopvang

W www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
E diaconaat@hhk.nl

Generale
diaconale
commissie

Generale
diaconale
commissie

Wat is

gastopvang
Soms is het nodig dat een kind of

gastgezin houdt in dat de jeugdige

Gastopvang in het kort

Gastgezinnen die ingeschreven zijn

doorverwezen naar pleegzorg. De
Vluchtheuvel werkt doorgaans samen
met Timon (afdeling SGJ Pleegzorg).

jongere een poosje afstand neemt van

tijdelijk in een gastgezin verblijft. In

Gastopvang is bedoeld voor

bij De Vluchtheuvel zijn gezinnen met

de thuissituatie door ergens anders

deze brochure, die bedoeld is voor

kinderen en jongeren van 0 tot 18

een reformatorische identiteit. Bij

te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het

ambtsdragers, kerkelijk werkers en

jaar

gastopvang wordt uitgegaan van een

thuis niet lekker loopt en het kind een

andere betrokkenen, leggen wij u uit

De betrokken jeugd- of

periode van zes weken.

time-out nodig heeft, omdat ouders

wat gastopvang is en hoe wij hierin

gezinshulpverlener ondersteunt de

overbelast zijn of omdat tijdelijke

samenwerken met De Vluchtheuvel.

Voorafgaand aan een plaatsing wordt
in samenwerking met hulpvragers,

aanvraag tot gastopvang

Met toestemming van alle betrokkenen

gastouders en coördinator, een

overbrugging naar andere jeugdhulp

Kortdurend verblijf (zes weken met

is verlenging mogelijk tot een periode

contract opgesteld met daarin de

nodig is. Ook andere omstandigheden

mogelijke verlenging tot maximaal

van twaalf weken. In sommige gevallen

tijdsduur van de plaatsing en overige

kunnen een reden zijn om gastopvang

drie maanden) of weekend- en

wordt gekozen voor weekend- of

afspraken zoals huisregels in het

aan te vragen.

vakantieopvang

vakantieopvang.

gastgezin en omgangsregels met het

De generale diaconale commissie heeft
in samenwerking met De Vluchtheuvel
gastopvang opgezet. Verblijf in een

Heeft u vragen?
Neem dan gerust
contact met ons op!

ouderlijk huis.

De problematiek van het kind
moet passen binnen een gewoon

Als de noodzaak bestaat voor verdere

gezin

verlenging of intensivering van de
gastopvang, kan in overleg worden

