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Gezinshuis WeesThuis.com ontvangt Keurmerk 
Gezinshuizen  
 
Ede, 18-10-2016 
Vandaag ontving gezinshuis WeesThuis.com in Ede het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. 
Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen 
een gezinshuis. WeesThuis.com onderstreept  het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo 
transparant mogelijk te maken.  
 
Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende 
redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder 
verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend 
aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In gezinshuis 
WeesThuis.com wonen 5 opgenomen kinderen. 
 
Praktisch en herkenbaar 
Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken 
in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem 
van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun 
betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is 
gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd 
in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de 
verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.  
 
Registratie en werkwijze 
Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis 
geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis 
vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een 
gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde 
afspraken.  
 
Over gezinshuis WeesThuis.com: 
Sinds 2008 verlenen we in de gemeente Ede een 24-uurs zorgaanbod aan kinderen die niet meer bij 
hun eigen ouders kunnen wonen vanwege hun thuissituatie. wij bieden ze een warm thuis. Ons 
gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening en toch in een echte 
gezinssetting, in een gewoon huis, in een gewone straat in een woonwijk.  
Het (kleinschalig) gezinshuis is een vrij nieuwe, onbekende tak van de residentiële zorg waarbij een 
(echt) paar de zorg voor een aantal uit huis geplaatste kinderen op zich neemt. Het idee om 
kinderen in huis op te nemen is lang geleden geboren. We waren ons al een hele tijd bewust dat er 
grote aantallen kinderen zijn die niet meer thuis kunnen wonen. Op eigen benen staan, zelf vorm 
geven aan je leven, zelf keuzes maken, je talenten ontwikkelen, relaties aangaan, 
verantwoordelijkheden dragen, een rol vervullen in de samenleving; Dit zou een fundamenteel 
recht moeten zijn voor ieder kind. Voor een groot aantal kinderen in onze samenleving is dit slechts 
een wens, geen werkelijkheid. We geloven sterk in betrokkenheid en zorg op maat voor ieder kind. 
Dat kan je geven als je een constante, professionele factor in het leven van de kinderen wordt 
inplaats van een steeds wisselende hulpverlener.’’  
 

 
 



 
Voor meer informatie over gezinshuis WeesThuis.com neemt u contact op met de heer P.Keurentjes  
of mevr D. Keurentjes via p.keurentjes@weesthuis.com of dorienkeurentjes@weesthuis.com  
Algemeen telefoonnummer :0318-622601 
 
Voor meer informatie over het Keurmerk Gezinshuizen neemt u contact op met Elly de Jong, 
coördinator. Zij is bereikbaar via e.dejong@keurmerkgezinshuizen.nl of via (0342) 45 90 10. 
 
De afgelopen twee jaar is het keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld. Het keurmerk is een initiatief 
Alliantie Kind in Gezin en ontwikkeld door de Rudolphstichting, met medewerking van het Landelijk 
Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), ’s Heeren Loo, Gezinshuis.com, Trias Jeugdhulp, Intermetzo 
(afdeling Joozt), Stichting Persperctief, Van Ham Organisatie & Advies, LRQA en Present24x7, de 
beroepsvereniging voor gezinshuisouders in Nederland.  
Financiers van de ontwikkeling van het Keurmerk zijn Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Dirk Bos 
Fonds, Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting 
Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Boschuysen, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de 
Rudolphstichting.  
 
Het Keurmerk Gezinshuizen is organisatorisch onderdeel van de Rudolphstichting. 


