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Gastopvang voor kinderen en 
jongeren
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“Janette van 11 jaar is een vrolijke, drukke meid, die zichzelf niet goed kan 
vermaken. Er is een lichte vorm van ADHD vastgesteld. Nu ons gezin groter wordt, 
hebben we het gevoel dat Janette teveel van onze energie vraagt. We zijn alleen 
maar druk om haar bezig te houden. Dat geeft veel irritatie bij de andere kinderen 
en tussen ons. We willen graag even op adem komen….”

“Soms is het nodig dat 
een kind of jongere een 
poosje afstand neemt 

van de thuissituatie.



Gastopvang in het kort

• Gastopvang is bedoeld voor kinderen 

en jongeren van 0 tot 18 jaar.

• De betrokken jeugd- of gezinshulp-

verlener ondersteunt de aanvraag tot 

gastopvang.

• Kortdurend verblijf (6 weken tot max. 

3 maanden)

• Weekend- en vakantieopvang

• De problematiek van uw kind moet 

passen binnen een gewoon gezin.

Gastopvang

Soms is het nodig dat een kind of jongere 

een poosje afstand neemt van de thuissi-

tuatie door ergens anders te verblijven. Bij-

voorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt 

en het kind een time-out nodig heeft, om-

dat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke 

overbrugging naar andere jeugdhulp nodig 

is. Ook andere omstandigheden kunnen een 

reden zijn om gastopvang aan te vragen. De 

Vluchtheuvel beschikt over een bestand van 

gastgezinnen die hun huis willen openstel-

len om een kind of jongere tijdelijk een veili-

ge plek te bieden.

Verblijf in een gastgezin

Gastopvang houdt in dat de jeugdige tijde-

lijk in een gastgezin verblijft. Stichting De 

Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeer-

de Gemeenten. Onze gastgezinnen zijn 

dan ook gezinnen met een reformatorische 

identiteit. De gastopvang duurt maximaal 

zes weken. Met toestemming van alle be-

trokkenen is verlenging mogelijk tot een 

periode van twaalf weken. Als de noodzaak 

bestaat voor verdere verlenging of intensi-

vering van de gastopvang, kan in overleg 

worden doorverwezen naar pleegzorg. De 

Vluchtheuvel werkt doorgaans samen met 

SGJ Pleegzorg. Ook gastopvang in de va-

kanties en weekenden behoort tot de mo-

gelijkheden. Voorafgaand aan een plaatsing 

wordt in samenwerking met hulpvragers, 

gastouders en coördinator, een contract 

opgesteld met daarin de tijdsduur van de 

plaatsing en overige afspraken zoals huisre-

gels in het gastgezin en omgangsregels met 

het ouderlijk huis.



Hoofdkantoor

Beatrixlaan 15, 4461 PM  Goes

telefoon: (0113) 21 30 98

e-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Bankrekening

IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63

t.n.v. Stichting Hulpverlening 

De Vluchtheuvel te Woerden

Adresgegevens

Kosten

U betaalt € 10,- per dag aan het gast-

gezin. Bij een plaatsing langer dan drie 

maanden zal dit bedrag worden op-

gehoogd naar € 12,50 per dag. Moch-

ten de kosten voor u een bezwaar vor-

men, dan kunt u hierover overleggen 

met de diaconie. 

Contact

Voor meer informatie ga naar www.stich-

tingdevluchtheuvel.nl/hulp-aan-kinde-

ren-en-jongeren. Voor een aanvraag voor 

gastopvang kunt u contact opnemen met 

De Vluchtheuvel via tel. (0113) 21 30 98 of 

www.stichtingdevluchtheuvel.nl/gastop-

vang-18.

Aanmelding

Als u overweegt uw kind aan te melden voor gastopvang, kunt u via de website en/of via 

het secretariaat van De Vluchtheuvel contact opnemen met één van de coördinatoren. Er 

zal toestemming worden gevraagd om te overleggen met een hulpverlener of iemand an-

ders die bij uw situatie betrokken is. Blijkt de aanvraag passend te zijn voor een gastgezin, 

dan zal de coördinator op zoek gaan naar een geschikt gastgezin voor uw kind. 

Als er een passend gastgezin is gevonden, volgt een kennismakingsgesprek tussen u als 

ouders, uw kind, de gastouders en de coördinator. Gedurende het verblijf binnen het gast-

gezin is de coördinator het aanspreekpunt voor alle betrokkenen en zal deze ook de te-

rugkoppeling verzorgen naar de betrokken hulpverlener.

Het vragen van hulp of advies kan tele fonisch tijdens 

kantooruren op werkdagen: (0113) 21 30 98 of ga naar 

www.stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig.
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