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Missie  

Kinderen hebben een goed (t)huis nodig, waar warmte, liefde, geborgenheid en veiligheid vaste 
basiswaarden zijn. Kinderen moeten zich van daaruit kunnen ontplooien, groeien en ontwikkelen en 
de wereld en zichzelf kunnen ontdekken. Daarmee worden ze een volwassen mens, die in de 
maatschappij op een volwaardig niveau kan functioneren.  
Elk kind heeft andere (volwassen) mensen nodig om zich als gezond mens te kunnen ontwikkelen. In 
samenzijn met anderen leert een kind zichzelf en die ander kennen en ontwikkelt het normen en 
waarden die richting geven aan het bestaan.   
 
Binnen Berakha werken wij volgende de methodiek; Verbindend gezag.  
 
Het is onze missie ruimte te bieden aan kinderen en jongeren om naar hun vermogen en in eigen 
tempo te groeien naar volwassenheid in een warme familiesfeer. Dit in een groep c.q. omgeving 
waarin iedereen zich thuis voelt en voldoende ruimte ervaart voor zichzelf. We begeleiden op een 
de-escalerende manier waarbij we ‘het ijzer smeden als het koud is’. Dit houdt in dat we het moment 
markeren maar hier later op terug komen. 
 
Onze uitgangspunten zijn:  

• Wij hebben een christelijke identiteit, we geloven dat de kinderen die bij ons wonen talenten 
hebben gekregen die wij mogen helpen ontwikkelen. 

• Iedereen heeft het recht om het geloof te beleven op eigen wijze.  

• Iedereen mag fouten maken, van je fouten leer je. Wij willen daarbij helpen en je krijgt 
iedere keer weer een nieuwe kans. 

• Alleen op basis van een gelijkwaardige relatie kan je een ander helpen zich te ontplooien  

• Ieder mens heeft recht op een zinvolle daginvulling (school, werk, of anders), op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze.  

• Ons huis en het omliggende terrein zijn open en vrij toegankelijk. Deze verantwoordelijkheid 
moet je kunnen dragen. 

• Wij laten bij voorkeur meerdere kinderen uit één gezin samen opgroeien. 

 
Visie 

Gezinshuis Berakha biedt ruimte aan kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen 
wonen. Wij functioneren als groep in ‘gezinsverband’, waarmee we onze uitgangspunten zo goed 
mogelijk kunnen realiseren.  
 
Wij bieden, naast de letterlijke ruimte in ons huis en erf, elk kind (onze cliënt) de ruimte zichzelf 
verder te ontwikkelen en te ontplooien met behulp van ons begrip en onze professionele steun.  
Onze steun vertalen we in:  

- We bieden het kind een goed verblijf met een uitdagende speelomgeving. 
- We begeleiden het kind gedurende alle dagelijkse bezigheden om zodoende te komen tot 

zelfstandigheid. 
- We bieden ambulante begeleiding aan wanneer de jongere (18+) nog niet helemaal klaar is 

om helemaal zelfstandig op eigen benen te staan. 
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- We creëren met het kind kansen en ontdekken samen de ontplooiingsmogelijkheden om een 
goede toekomst mogelijk te maken, binnen de mogelijkheden die het kind heeft. 

- We zorgen voor afgestemde scholing en/of bieden ondersteuning in het vinden van de juiste 
arbeidsplek.  

- We bieden veel nabijheid door de aanwezigheid van een vaste groep medewerkers. 
- We bieden de mogelijkheid om therapie te volgen. 

 

 
Doelen  
 
Wij willen de volgende doelen bereiken:  

- Na plaatsing willen we dat een nieuwe bewoner binnen 3 maanden is ingebed in het ‘gezin’: 
goede contacten met de andere bewoners heeft, de huisregels zijn aanvaard en dat zij zich 
vrij voelen om te gaan en staan in huis.  

- We streven er in deze periode ook naar om een passende dagbesteding (school/werk) te 
vinden. 

- We streven er naar dat elke bewoner tussen 19 en 20 jarige leeftijd klaar is om op eigen 
benen te staan: zelfstandig wonen, studeren, werken.  

- Wij willen het HKZ certificaat voor kleine organisaties blijven behouden. 
- De tuin voldoet aan de veiligheidseisen. Voor de zomervakantie van 2019 staat er een hek in 

het midden van de tuin, zodat wij de kleine kinderen vanaf het huis kunnen zien. 
- De gezinshuisouders zijn voldoende geschoold. Het personeel is voldoende geschoold en 

hebben jaarlijkse bijscholing. 
- Een gezond financieel beleid wordt gecontinueerd. Jaarlijks beogen we een 

resultaatdoelstelling van 3 à 4% en een vermogensdoelstelling van 20% van de opbrengsten 
in 2019. 

- Onze rapportages zo concreet mogelijk optimaliseren en inzetten voor groei en uitbreiding. 
- De medezeggenschap en inspraak van de bewoners is verder vergroot en geoptimaliseerd. 
- Momenteel zijn we druk doende om uit te breiden met een 2e vestiging. 
 

Wij willen graag weten of wij onze doelen bereikt hebben. Door onze bewoners goed te volgen en te 

observeren kunnen wij de resultaten van onze zorg en begeleiding goed in kaart brengen middels 

een tevredenheidsonderzoek. De resultaten houden we bij in de rapportages en in de 

kwaliteitsjaarkalender. 

 

Ondersteunende processen 

Wonen in ons gezinshuis kent verschillende processen, die het behalen van onze doelen 
ondersteunen. Het belangrijkste wat we de kinderen kunnen bieden, is een warme, stabiele en 
veilige plek voor de kinderen; in een normale gezinssituatie. Het kind krijgt binnen dit gezin een 
Christelijke opvoeding, verzorging en begeleiding. Daarbij blijft de cliënt – indien mogelijk - contact 
onderhouden met het eigen gezin of netwerk.   
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Afhankelijk van de situatie en problematiek van de cliënt zijn de volgende ondersteunende processen 
van belang: 

- We creëren een huiselijke sfeer waarbij welbevinden voorop staat en de begeleiding wordt 
geboden door zoveel mogelijk dezelfde personen.  

- We bieden een vaste structuur in het leefpatroon en het dagritme. 
- We bieden verblijf, waardoor cliënten tijdelijk of voor een langere periode in het gezinshuis 

kunnen verblijven.  
- We bieden hulp bij het verwerken van problemen. 
- We bieden ondersteuning bij het realiseren van een positieve gedragsverandering. 
- We bieden ondersteuning bij het verbeteren van ontwikkelingsmogelijkheden. 
- We kijken met de cliënt naar de toekomst en ondersteunen hem/haar  bij wat hij/zij wil 

bereiken.  
- We stimuleren het behalen van de zwemvaardigheid. 
- We stimuleren de cliënt het sociale netwerk te versterken, vooral met eigen familie.  
- We bieden de mogelijkheid tot het bezoeken van een sportvereniging of andere bezigheid. 
- Wij werken samen met professionele experts (zoals therapeuten en pedagogen) om cliënten 

die dat nodig hebben, intensief te begeleiden bij hun problematiek, zodat ze zich verder 
kunnen ontwikkelen.  

 

De meerwaarde van ons gezinshuis 

  
Wij denken dat het opvangen van kinderen, die niet thuis kunnen wonen in een gezinshuis, één van 
de beste opvangmethodes is. Ons gezinshuis is gelegen in een landelijke omgeving met veel ruimte in 
en om het huis. Doordat er meerdere kinderen bij ons wonen, is er altijd wel iemand met wie het 
klikt en leren ze gezonde relaties aan te gaan. Omdat de aandacht over de kinderen wordt verdeeld, 
geeft het de kinderen ook geen beklemmend gevoel wanneer er wordt opgevoed. Het is vaak zelfs zo 
dat ze automatisch profiteren van een opvoedmoment die niet op henzelf gericht is. 
Wetenschappers zijn het erover eens dat kinderen gebaat zijn bij stabiele en continue 
gehechtheidrelaties aan vaste personen. Wij, Klaas en Martha, proberen daarom zoveel mogelijk met 
een klein team de zorg te verlenen die ze nodig hebben. Ondersteund door verscheidene  
professionele zorgverleners, bijvoorbeeld een gedragsdeskundige. Voor de huishoudelijke taken 
hebben we personeel in dienst die deze taken zoveel mogelijk uitvoeren op momenten dat de 
kinderen niet thuis zijn.  Onze meerwaarde is om meerdere kinderen uit één gezin naast elkaar op te 
vangen, zodat zij als broertjes en zusjes kunnen samenwonen en opgroeien. 
 

Omschrijving van de diensten 

Berakha is een gezinshuis met dag- en nachtopvang voor kinderen van 4 tot 18 jaar.  Er is langdurige 
ervaring met kinderen met gedragsproblematiek, hechtingsproblemen en trauma’s.  
De kinderen leven als een gezin samen. Dat houdt in dat er een helder dagritme aanwezig is en dat er 
activiteiten, taken en verantwoordelijkheden worden gedeeld. Er is aansturing in verkeerd 
aangeleerde gedragingen en verwerking van trauma’s. 
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De doelgroep 

De doelgroep waarop Berakha zich richt zijn kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De 
problematiek kan buiten de kinderen liggen en zich uiten in bijvoorbeeld moeilijk gedrag. Wij zijn in 
staat om deze kinderen in onze gezinssituatie op te vangen, een plek te bieden, hun ontwikkeling te 
begeleiden en onwenselijk gedrag om te buigen naar gewenste ontwikkeling in hun leven.  
 

Uitsluiting 

In principe zijn alle kinderen welkom, maar niet altijd zijn wij in staat om de juiste zorg te bieden.  
De onderstaande criteria zijn opgesteld om te voorkomen, dat er teleurstellingen volgen.  

• Personen die kampen met zelfdodingsneigingen. 

• Personen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. 

• Personen met een niet behandelbare psychiatrische problematiek. 

• Personen die niet openstaan voor zorg of die onvrijwillig in een instelling verblijven ( BOPZ 
cliënten). 

• Personen die psychotisch zijn. 

• Personen die kampen met agressieproblematiek en die niet bereid zijn om daar aan te 
werken. 

• Personen met een sex-/pornoverslaving. 
 

Meerjarenbeleid 

Plannen voor 2018 – 2022 

Uiteraard willen we de komende jaren niet stilzitten. Het gegeven, dat we een kleine instelling zijn 
geworden, zal ons continue bezighouden.  
Voor de komende jaren hebben we ons de volgende doelen gesteld (zie ook de 
kwaliteitsindicatoren). 

1. De bewoners zijn blijvend tevreden over hun huisvesting (bewonersvragenlijst) met een 
stijging in de waardering blijkens het tevredenheidsonderzoek. (2018-2022) 

2. We organiseren elke twee weken een groepsactiviteit voor de hele groep. (2019 e.v.). 
3. We organiseren elke maand een bewonersgesprek met een voor hun relevant onderwerp. 

(2018/2022). 
4. Elke bewoner heeft minimaal een hobby en kan daar minstens een uur per week aan 

besteden. (2020). 
5. De schuur in zijn geheel is af. Dit betekent dat alle ruimtes zijn voorzien van vloer-

verwarming, netjes zijn geverfd en dat er materiaal in staat. (2020). 
6. Bij plaatsing van nieuwe kinderen wordt er altijd door onze gedragsdeskundige een 

inschatting van de problematiek gemaakt. (2019).  
7. Er staat een hek in de helft van de tuin om zo vanuit het huis zicht te kunnen houden op de 

spelende kinderen. (2019) 
8. We onderzoeken hoe we concreet kunnen voorzien in de grote vraag naar opvangplekken 

voor onze doelgroep. 
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Financiële doelen voor deze periode: 

1. Berakha streeft naar kwaliteit van zorg en niet naar winstmaximalisatie. 
2. Berakha streeft naar een besparing van 5%  op de zorgkosten.  
3. Een jaarlijkse resultaatdoelstelling t.a.v. de bedrijfsopbrengsten van  3 á 4%. 
4. Een jaarlijkse vermogensdoelstelling t.a.v. het eigen vermogen van 20%. 

 
 


