
Beste ouder en kind,  

We heten jullie van harte welkom in het Familiehuis, dé plek voor duurzame interactie 

begeleiding tussen kind en ouder die apart van elkaar wonen. 
 

Deze brief geeft jullie informatie over wat we doen en vooral waarom. Dan kunnen jullie bedenken of 

dit bij jullie past. 

Het aller belangrijkste doel van het Familiehuis is: Het bieden van een fijne veilige plek waar kind en 

ouder – die apart van elkaar wonen – op een zo natuurlijk en vooral leuke manier samen contact 

kunnen hebben. Waarom? Omdat wij vinden dat kinderen altijd contact met hun ouders moeten 

hebben. Dat is zelfs hun recht!  

 

 

Soms is het niet haalbaar om dat contact zonder begeleiding te doen. 

Omdat de aanwezigheid van een extra volwassene net de steun en 

begeleiding kan geven die nodig is. Zoals nabijheid, tips of gewoon om het 

spel weer een duwtje te geven. Misschien geldt dat ook voor jullie? 

Als je bij het Familiehuis 

contactmomenten gaat hebben 

weten we dat er geen risico is op 

kindermishandeling of seksueel 

misbruik.  

 

 

De begeleiding van het Familiehuis bestaat uit professionals. Zij 

zijn aanwezig, observeren, ondersteunen en – als het uitkomt 

want dat is net zo gezellig- spelen ze mee. Naast de professional 

is er soms een vrijwilliger en/ of activiteitenbegeleider en/of 

hond Duuk.  

 

Zoals in een gewone opvoedsituatie willen we in het Familiehuis 

kinderen en ouders de kans geven om samen te spelen, even 

iets apart te doen en/of met andere kinderen te spelen en/of 

met andere volwassenen te kletsen. We denken dat dit juist 

leuk is én leerzaam. Want van andere mensen kun je altijd wat 

leren. In Afrika zeggen ze zelfs: “It takes a village to raise a 

child”.  

De contactmomenten duren altijd van 10 uur in de ochtend tot 13 uur in de middag op de oneven 

zaterdagen. Om 13 uur sluiten de deuren, dus voor die tijd vul je met elkaar een evaluatie in. Zodat je 

actief leert overleggen en samenwerken. Want als het contact tussen kind en ouder positief is, 

omdat je elkaar ziet, hoort en leert kennen, dan groeit de band en het gevoel van veiligheid.  

 

 



Omdat we met meerdere mensen tegelijkertijd zijn, zijn we samen verantwoordelijk voor onszelf en 

de ander. Daarom zijn er een aantal samenwerkafspraken in het Familiehuis: 

- We respecteren onszelf en anderen, we gaan geduldig en vrij van geweld met elkaar om; 

- We respecteren de tijd; we komen en gaan op de afgesproken tijden; 

- We respecteren de ruimte en plek; we zorgen ervoor dat alles heel en schoon blijft; 

- We respecteren ons eigen leerproces; we werken samen aan onze band en benutten feedback. 

 

Je mag altijd eerst komen kennismaken op de locatie van het Familiehuis. Zodat je zeker weet dat dit 

de plek voor jou is. De aanmelding gaat dan via onze Aanmelddienst waar Sophie je aanspreekpunt 

is. Zij zal er met jou of de verwijzer voor zorgen dat de juiste praktische en financiële zaken geregeld 

zijn. 

Contacten tussen kind en ouder begeleiden we langdurig. Als er op enig moment de kans ontstaat 

dat jullie contact ergens anders of begeleid door iemand anders kan plaats vinden, kunnen we hierbij 

ondersteunen. We weten dit graag vooraf als dat mogelijk is, want dan kunnen we hier op tijd mee 

aan de slag. 

 

Voor meer informatie mag je bellen naar Quin. Haar 

telefoonnummer is 06-86869123 of mail haar op 

quin@degezinsmanager.nl.  

 

 

 

Warme groet namens De Gezinsmanager en  hopelijk tot ziens! 
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