
Buitenshuisproject
voor kinderen in een lastige  
thuissituatie

Waarom het  
Buitenshuisproject? 
Kinderen die opgroeien in een gezin met  
psychische problemen, verslaving of een licht 
verstandelijke beperking kunnen op latere 
leeftijd ook problemen ontwikkelen. Om dat 
te voorkomen, wil de gemeente deze kinderen 
een plek bieden waar ze even niet hoeven na 
te denken over de problemen thuis. 

Wat is het  
Buitenshuisproject?
Het Buitenshuisproject is gericht op kin-
deren van 0 tot 18 jaar van ouders met  
psychische problemen, verslaving of een 
licht verstandelijke beperking, die opgroei-
en in een lastige thuissituatie. In de project-
periode krijgen kinderen opvang aangebo-
den: voor de jongsten reguliere dagopvang, 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd bui-
tenschoolse opvang en voor oudere kinde-
ren huiswerkbegeleiding of een sport- of  
vrijetijds-club. Deze kinderen krijgen dus let-
terlijk meer tijd ‘buitenshuis’. Ouders kun-
nen de vrije tijd gebruiken om aan hun ei-
gen problemen te werken en af en toe een  
moment voor zichzelf te pakken. 
Daarnaast krijgt het gezin gedurende de pro-
jectperiode begeleiding van speciaal getrain-
de medewerkers. 

Hoe ziet de  
begeleiding eruit?
Alle betrokken uitvoerende professionals ont-
vangen een training traumasensitief werken. 
Dus bij de betreffende opvangorganisaties 
werken speciaal getrainde medewerkers. 
Dat geldt ook voor de medewerkers van het 



Buitenshuisproject. Deze medewerkers, de 
zogenaamde ‘linking-pins’, zijn de centrale  
personen die zorgen voor afstemming tus-
sen alle betrokkenen rondom het gezin (bijv. 
de behandelaar van de ouder, kinderop-
vang, wijkteam en gemeente). De linking-pin  
ondersteunt bij de opvoeding of moeilijkhe-
den waar het kind tegenaan loopt en denkt 
daarnaast mee in praktische oplossingen, zo-
als het halen en brengen van het kind. 

Wie financiert het project?
De gemeente Gooise Meren financieert deze 
aanpak. Dit betekent dat gezinnen gratis ge-
bruik kunnen maken van de eerdergenoemde 
opvang en begeleiding. 

Wat kan ik als professional 
doen?
Elke professional kent wel kinderen die in 

een zorgelijke situatie zitten. Niet alleen de 
linking-pin kan dit signaleren, maar ook pro-
fessionals van verschillende organisaties 
om het gezin heen. Bijvoorbeeld de geeste-
lijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandi-
captenzorg, gemeente, scholen, Veilig Thuis, 
jeugdgezondheidzorg en de kinderopvang. 
Als professional werkzaam in één van deze, 
of gelijksoortige organisaties, kun jij deze 
gezinnen aanmelden bij de linking-pin. De  
linking-pin bekijkt per gezin of het gezin ge-
schikt is voor het project. Wanneer dat zo 
is, gaat de linking-pin aan de slag om het  
Buitenshuisproject in gang te zetten. 

Wie zijn de linking-pins in 
Gooise Meren?
In Gooise Meren is deze taak belegd bij  
Raisa Aaron en Cheryl Pengel, medewerkers 
van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.

Contact en aanmelding
  www.jggv.nl
  buitenshuisprojectGM@jggv.nl

   06-25678272 | 06-15300352

 

Dit is een project van Jeugd en Gezin in opdracht van:


