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Onze
gezinshuizen

Als uw zoon of dochter in een van onze gezinshuizen gaat
wonen, is er veel aan vooraf gegaan. Hulp vragen doe je niet
zo maar. En ook is het niet makkelijk om de zorg aan andere
opvoeders over te laten.
Ons doel is hetzelfde als dat van u: dat het goed gaat met uw kind
en dat hij of zij zich goed ontwikkelt en kan uitgroeien tot een
zelfstandige volwassene.

Een gezinshuis

Gezinshuisouders stellen hun huis en gezinsleven open voor
maximaal vier kinderen die deze zorg nodig hebben. Een van de
ouders is in dienst van Parlan en heeft professionele kennis en
ervaring met jeugdhulp. De gezinshuisouder woont in een
gewoon huis, in een gewone buurt.

Parlan biedt twee vormen van gezinshuizen:

• Hulpverleningsvariant
Uw zoon of dochter woont tijdelijk in een gezinshuis. U werkt
samen met ons in een afgesproken tijdsplanning toe naar het
moment dat duidelijk is wat de meeste kans geeft om uw kind
een goede toekomst te geven. Dat noemen wij een opvoedbesluit. In samenwerking met u onderzoeken we of uw kind weer
thuis kan wonen. Soms lukt dat niet, dan zoeken we samen naar
een andere oplossing. We overleggen met u waar uw kind het
beste opgevoed kan worden.
• Opvoedingsvariant
Uw zoon of dochter woont langere tijd in een gezinshuis.
We maken afspraken met u over taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen over opvoeding en verzorging van uw
zoon of dochter.

Werkplan

Voordat uw zoon of dochter naar een gezinshuis gaat,
maken we samen met uw gezin een werkplan. Hierin staat
beschreven waar uw gezin en ook uw zoon of dochter de
komende tijd aan werkt. Belangrijk is dat we goed opschrijven
hoe we u het beste kunnen ondersteunen. U maakt hierna kennis
met de gezinshuisouders. Dan bespreken we hoe u als ouders
betrokken blijft bij de opvoeding van uw kind.
U ontvangt ook informatie over hoe Parlan omgaat met uw
persoonlijke gegevens, en hoe u een klacht, tip en suggestie kunt
indienen. Deze informatie kunt u ook vinden op onze website
www.parlan.nl Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Parlan
Van der Lijnstraat 9, 1817 EH Alkmaar
Tel. 088 124 00 00
E-mail: contact@parlan.nl
www.parlan.nl

