UITNODIGING

Symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’
Maak kennis met de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen tijdens het symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’
op maandag 24 juni 2019 in Bunnik. De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van
VWS met de inzet van veel organisaties, maar vooral met de waardevolle inbreng van de gezinshuisouders
zelf en de direct betrokkenen. De kwaliteitscriteria zijn leidend voor de inspectie en daarmee belangrijk
voor alle betrokken partijen. Bent u benieuwd wat dit betekent voor gezinshuizen of voor het beleid en
inkoopproces van gemeenten? Kom dan naar dit symposium.

Ieder kind heeft recht op een veilige, steunende en stabiele

Voor wie?

omgeving. We willen het liefst dat kinderen en jongeren

Dit symposium is bedoeld voor alle gezinshuisouders,

thuis opgroeien, maar soms lukt dat tijdelijk niet. Dan

jeugdhulporganisaties, beleidsmakers, overheden, branche

is het wenselijk dat ze bij voorkeur in het eigen netwerk

organisaties en kennisinstituten in Nederland.

opgroeien en als dat niet mogelijk is in een stabiele gezins
situatie, een pleeggezin of gezinshuis. Gelukkig komen er

Programma

steeds meer gezinshuizen beschikbaar, in verschillende

09:30 tot 10:00

Ontvangst met koffie en thee

organisatievormen, voor kinderen en jongeren met diverse

10:00 tot 11:00

Toelichting op het belang van de

problematiek. Dit maakt wel dat het steeds belangrijker

kwaliteitscriteria en feestelijke

wordt om de kwaliteitseisen voor gezinshuizen goed te

overhandiging aan diverse betrokkenen

beschrijven.

11:00 tot 11:30

Pauze

11:30 tot 13:00

De toekomst van de gezinshuizen,

Daarom zijn we blij dat we de kwaliteitscriteria kunnen
presenteren. We staan daarnaast ook stil bij de uitdagingen

uitdagingen voor de komende jaren
13:00 tot 14:00

Afsluiting en lunch

voor de toekomst. Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van
de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en wilt u meedenken over

Aanmelden

de toekomst van gezinshuizen? Dan nodigen we u van harte

Vanaf 1 mei 2019 kunt u zich aanmelden via de website

uit voor dit symposium.

van het Nederlands Jeugdinstituut. Deelname aan deze
bijeenkomst is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

Het symposium vindt plaats op maandag 24 juni 2019 van
9.30 tot 14.00 uur bij De Landgoederij in Bunnik.

Graag tot ziens op 24 juni!

Het ministerie van VWS heeft aan de sector gevraagd om de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen te maken. De initiatiefnemers van dit symposium zijn:

