Hoe zijn wij te bereiken?
Voor algemene vragen: info@omegagroep.nl
Voor vragen over gezinshuizen, wonen, dagbesteding, ambulante
begeleiding, werken: welkom@omegagroep.nl
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Postbus 40116 - 8004 DC Zwolle
Dokter van Deenweg 50, 8025 BC Zwolle
Walvisstraat 5A, 8251 CP Dronten
Havenstraat 6, 8304 AH Emmeloord
Paterswoldseweg 288, 9727 BW Groningen
038-4552741
www.omegagroep.nl/www.hetmiddelpunt.nl
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Levenskwaliteit
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Pedagogisch klimaat en begeleidingsstijl
De kracht van het gezinshuis ligt in het leiden van een gewoon gezinsleven. Dit betekent dat wij een klimaat bieden van geborgenheid, er
bij horen. Het kind groeit hier als het nodig is alleen, maar vaak ook
samen met andere kinderen, op. Die andere kinderen kunnen ook eigen
kinderen van de gezinshuisouders zijn. Bij Omega Groep kijken we naar
vijf verschillende levenscirkels waarin levenskwaliteit een rol speelt en
waar wij willen helpen met dingen die ertoe doen:

Vragen over wonen, dagbesteding/werken/ambulante
begeleiding: welkom@omegagroep.nl

Walvisstraat 5A, 8251 CP Dronten
Havenstraat 6, 8304 AH
Emmeloord
Voor
algemene vragen kunt u mailen naar: info@omegagroep.nl
Paterswoldseweg 288, 9727 BW Groningen
Postadres: Postbus 40116 – 8004 DC Zwolle
038-4552741
Bezoekadres: Dokter van Deenweg 50, Zwolle
www.omegagroep.nl Telefoon: 038-4552741

Wonen in een gezinshuis
De meest geëigende plek voor een kind om op te groeien is in de context
van een gezin. Als, om welke reden dan ook, dat niet (meer) kan in
het eigen gezin, bieden gezinshuisouders deze context aan binnen hun
gezin. Door het “mee”-leven in het gezin ontvangt het kind de erkenning
en veiligheid die hij nodig heeft. Wonen in een gezinshuis biedt kinderen
een langdurig perspectief om zo evenwichtig als mogelijk op te groeien.
De rol van de eigen ouder(s)
Vanuit onze contextuele visie, gebaseerd op de ideeën van Nagy, gaan
wij er vanuit dat de eigen ouders zo belangrijk zijn in het leven van een
kind, dat zij altijd een belangrijke rol hebben in het antwoord op de
levensvragen van het kind. Waar mogelijk worden ouder(s) en andere
familieleden actief betrokken bij het kind dat in het gezinshuis verblijft
zodat zij die rol vervullen die het meest oplevert voor het kind en zijn
ouders.
Hoe komt een plaatsing tot stand?
Een kind komt pas wonen in een gezinshuis als er een match is met de
gezinshuisouders en de (eventueel) andere kinderen in het gezin. Bij
deze match wordt ook gekeken naar aanwezige kwaliteit, deskundigheid,
passende visie, waarden en normen. Ook moeten de gezinshuisouders
kennis hebben van de specifieke handicaps en/of beperkingen van het
kind en ervaring hebben in de pedagogische begeleiding van kinderen
met een beperking.

• Erkenning: mag jij er zijn zoals je bent,
word jij gezien in wie je bent en in wat jij
nodig hebt
• Eerste levensbehoeften: kun je plezierig
wonen, kun jij gezond eten, etc.
• Basisveiligheid: kun je veilig opgroeien/
leven
• Sociale contacten: heb jij in jouw leven
mensen waar jij belangrijk voor bent en de
ander voor jou
• Zelfontplooiing: zie je mogelijkheden om
dingen te ontdekken/te leren
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Welke kinderen wonen bij ons in een gezinshuis?
Kinderen ….
dieHethelaas
gaat om niet
wie je meer
bent bij hun ouders kunnen wonen omdat ze
meer nodig hebben dan hun ouders hen kunnen bieden. Deze kinderen
ervaren vaak één of meerdere beperkingen of hebben trauma’s opgelopen
in hun jonge leven. Veel kinderen helpt het om in hun leven twee vaste
opvoeders te hebben waar ze zich kunnen ontplooien tot zo evenwichtig
mogelijke volwassenen. In een gezinshuis kan er soms weer een gehechte
relatie tussen kind en gezinshuisouders ontstaan.
De gezinshuisouders
Onze gezinshuisouders zijn professionele opvoeders en zijn bij ons in
dienst. Minimaal een van de ouders heeft een pedagogische beroepsopleiding gevolgd op MBO of HBO-niveau. Na een zorgvuldige kennismaking en screening volgt een assessment door een gespecialiseerd
bedrijf. Voor ons is ook van belang of de gezinshuisouders vitaal zijn,
ervaring hebben en onze visie op opvoeden delen.

