Gezin Op Maat
Met Cardea kun je verder!
GOM is een kleinschalige hulpverleningsvorm waarbij in gezinsverband professionele
behandeling/begeleiding ‘op maat’ geboden wordt aan jeugdigen van 0 – 18 jaar die
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Eén van de gezinshuisouders is als professioneel
hulpverlener in dienst bij Cardea. De jeugdigen wonen in het gezin van de
gezinshuisouder: het leefritme en de leefregels van dat gezin vormen de kaders voor
de geboden begeleiding. Er wordt, in overleg met ouders en betrokkenen, ‘hulp op
maat’ geboden.

Gezin Op Maat
Met Cardea kun je verder!
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar, die om verschillende redenen langere of kortere tijd niet meer
thuis kunnen wonen. De thuissituatie is bijvoorbeeld onveilig, ouders weten niet hoe ze hun
kind moeten helpen bij het ontwikkelen en opgroeien en daardoor ontstaan er problematische
situaties. Deze kinderen hebben vaak zulke ernstige en/of specifieke (gedrags)problemen dat
opvang in een regulier pleeggezin nog geen mogelijkheid is.

Wat houdt het in?
In een GOM-gezin krijgen de kinderen weer structuur en regelmaat in hun leven. Het kind
gaat gewoon naar school, naar hobby’s en sportclubs. Daarnaast leert het kind hoe het is om
verantwoordelijkheid in een gezin te hebben. U blijft nauw betrokken bij uw kind en heeft
regelmatig overleg met de GOM-ouders en de voogd/casemanager van Bureau Jeugdzorg.
Bij iedere plaatsing is tevens een gezinsbegeleider betrokken. Deze ondersteunt u bij het
behalen van de doelen die u samen met de voogd/casemanager van Bureau Jeugdzorg en de
gezinsbegeleider heeft gemaakt. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld de communicatie tussen
ouders en kind verbeteren of de omgang met elkaar verbeteren. Ook kunnen de doelen te
maken hebben met het toewerken naar weer thuis wonen en welke opvoedvaardigheden
daarvoor vergroot dienen te worden.

Doelen
Gezin Op Maat is een gezin waar kinderen van 0 – 18 jaar (tijdelijk) begeleiding ‘op
maat’ krijgen. Daarnaast leren ze hoe het is om verantwoordelijkheid in een gezin te
hebben. Het doel is om in de rustige en veilige omgeving van dit gezin te werken aan
de gedragsproblemen van uw kind en – indien nodig - de band tussen u en uw kind te
verbeteren. We streven ernaar dat uw kind weer bij u kan wonen of er wordt gezocht naar een
andere langdurige oplossing. Tijdens het verblijf in een GOM-gezinshuis stemt u er mee in dat
een deel van de opvoeding wordt overgedragen aan de gezinshuisouders. We besteden veel
tijd aan het maken van een goede match tussen uw gezin en het GOM gezin.

Hoe lang duurt het?
Plaatsing van een jeugdige in een gezinshuis is altijd tijdelijk. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheid om uw kind weer thuis te laten wonen, een plaatsing in een pleeggezin,
doorstromen naar een andere woonvorm van Cardea of een andere langdurige oplossing. Het
verblijf in een gezinshuis kan verschillen van een paar weken tot enkele jaren. Dit is per situatie
verschillend. Verder is er ook een mogelijkheid om een kind in een crisissituatie te plaatsen in
een GOM-gezin. Deze plaatsing is kortdurend en duurt maximaal twee keer 6 weken.
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