
3 nieuwbouw
gezinshuizen

Te huur

LEES VERDER >

Rudolphstichting

In Jeugddorp De Glind komen eind 2018 drie nieuwe gezinshuizen beschikbaar.  
Het gaat om vrijstaande woningen aan een rustige straat. Met een dubbele 
woonkamer, kantoorruimte, grote eetkeuken en 7 slaapkamers. We zoeken 
gezinshuisouders die hier een gezinshuis willen starten of voortzetten. 
Sociaal ondernemers die bijdragen aan de ontwikkeling en het herstel van 
uithuisgeplaatste kinderen en die hun steentje bijdragen aan de bijzondere 
dorpsgemeenschap.
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In Jeugddorp De Glind krijgen (startende) gezinshuisouders 

een prachtige kans. Er worden namelijk 3 ruime, 

energiezuinige woningen gebouwd waarin zorgondernemers 

een professioneel gezinshuis kunnen starten of voortzetten. 

In een gezinshuis worden circa 3 tot 6 uithuisgeplaatste 

kinderen opgevangen in een gewone gezinssituatie.  

De professionele opvoeders, gezinshuisouders genoemd, 

zorgen 24 uur per dag voor kinderen en jongeren die  

niet kunnen opgroeien waar ze zijn geboren.  

De Rudolphstichting, een non-profitorganisatie die zich inzet 

voor uithuisgeplaatste kinderen, is de projectontwikkelaar 

en verhuurder van dit nieuwbouwproject. Jeugddorp De 

Glind is een kleine dorpsgemeenschap in het midden van 

Nederland waar al decennialang uithuisgeplaatste kinderen 

worden opgevangen en meerdere gezinshuizen actief zijn. 

Te huur: vrijstaand gezinshuis 
(nieuwbouw)
Aan een rustige straat in het prachtige, groene dorpje De Glind komen 3 ruime 
nieuwbouwpanden beschikbaar. Deze vrijstaande woningen in het Jeugddorp 
zijn speciaal gebouwd voor de opvang van uithuisgeplaatste kinderen door 
zorgondernemers. Een unieke kans voor (startende) gezinshuisouders. 
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Franchise voor zelfstandig ondernemende  
gezinshuizen

Omschrijving nieuwbouwproject
Het nieuwbouwproject omvat 3 ruime, vrijstaande  

huizen met elk een dubbele woonkamer,  

7 slaapkamers en 3 badkamers. De panden zijn  

bedoeld voor en dus ook (direct) geschikt om  

te bewonen als een professioneel gezinshuis.

- Woonoppervlak: 297 m2 

- Perceel: 405 m2

- Tuinoppervlak: 220 m2 (50 m2 voortuin en 

 180 m2 achtertuin)

Duurzame bouw
De nieuwbouwhuizen zijn gebouwd in een  

moderne stijl en sluiten aan bij de meest actuele 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.  

De huizen zijn volledig geïsoleerd, gasloos en  

voorzien van zonnepanelen en warmtepompen  

waardoor het pand zelfvoorzienend en energie- 

neutraal is.

Omschrijving pand
Het rijtje van 3 nieuwbouwhuizen is gelegen in het 

dorpscentrum aan een rustige straat waar alleen 

bestemmingsverkeer komt. 

Begane grond

Het huis beschikt over een ruime, dubbele  

woonkamer (zitgedeelte en speelgedeelte) en  

een grote leefkeuken volledig ingericht met  

moderne apparatuur. Ook is er beneden een  

ruimte die gebruikt kan worden als kantoor.  

Er is veel bergruimte in het huis.

Eerste verdieping en zolder

Op de eerste verdieping zijn 6 slaapkamers.  

Hier zijn ook 2 badkamers, elk met een douche  

en/of bad, een toilet en dubbele wastafel.  

Op de zolder is een 7e slaapkamer. 

Het pand heeft een garage en een ruime tuin.

Informatie over de huurprijs
Op aanvraag

De Rudolphstichting is een non-profitorganisatie  

die haar tijd, kennis, ervaring én haar vastgoed inzet  

voor uithuisgeplaatste kinderen. Voor startende 

zorgondernemers hanteren wij een interessante  

en coulante regeling waarin de huur meegroeit  

met een gezinshuis in opbouw. 

Samenwerking in beeld

Gezinshuisouders in Jeugddorp De Glind gaan 

samenwerking aan met de volgende organisaties:

Rudolphstichting

Verhuurder pand en facilitator  
dorpse voorzieningen

Zorgaanbieder: plaatsing en ontwikkeling  
van kinderen

Rudolphstichting

MEER INFORMATIE:

www.rudolphstichting.nl/tehuur 



4

1

2 3

foto 1 :  Dorpse leven
foto 2 :  Vooraanzicht
foto 3:  Vooraanzicht
foto 4:  Keuken
foto 5 :  Tuin

foto 6 :  Glindster
foto 7 :  Slaapkamer
foto 8:  Hal
foto 9:  Badkamer

fotografie: Tissy Fotografie
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Veiligheidsgebied

Water

Landschappelijke
beplanting (aanwezig)

Landschappelijke
beplanting (aanwezig)

Talud

Boom (aanwezig)
Boom
(nieuw)

Boom
(verwijderen)

Gras

Beplanting
(aanwezig)
terugsnoeien
en verlagen

Beplanting
(aanwezig)

Sierbeplanting tot
max. 1 meter hoog
(nieuw)

Hekwerk tot ca. 1 meter
hoog, (nieuw)

Beplanting tot ca.
max. 2 meter hoog
(nieuw)

Haag tot ca.
1,80 meter hoog
(nieuw)

Halfverharding (nieuw)

Ornament
(nieuw)

Verlichting
(aanwezig)

Randbeplanting
voortuinen tot max. 0,30
meter hoog (nieuw)

Verharding van
gebakken
klinkers (nieuw)

Inrichting tuinen n.t.b.

Hederahekwerk tot ca. 1
meter hoog (nieuw)

Hederahekwerk tot ca. 2
meter hoog (nieuw)

Boomstambank
(nieuw)

Speelaanleiding
(nieuw)

Speeltoestel
(nieuw)

Valzand

Parkeerplaatsen op gras
(opnieuw rangschikken)

Boom (Amerikaanse eik)
in de toekomst vervangen
voor een rode beuk

Beplanting tot ca.
max. 1 meter hoog
(nieuw)

Duiker
(nieuw)

Vrijgekomen
Rhododendron
beplanting
herplanten en
(indien nodig
aanvullen)

Vrijgekomen
Rhododendron
beplanting
herplanten en
(indien nodig
aanvullen)

Vrijgekomen Rhododendron
beplanting herplanten en
(indien nodig aanvullen)

Vrijgekomen
Rhododendron
beplanting
herplanten en
(indien nodig
aanvullen)

Boom
(terugsnoeien)

Dubbele poort
(nieuw)

1.50

1.50

Straatkolk
(nieuw)
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Begane grond
P= 0

Verdieping
P= 2930+

Zolder
P= 5840+
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De Glind, tussen Amersfoort en Barneveld, is een gewoon 

open dorp, iedereen kan er zich vestigen of er komen  

wonen. In het dorp wonen bevlogen mensen,  met hart  

voor de jeugd.  

Bovengemiddeld aantal gezinshuizen
In Nederland staan zo’n 700 gezinshuizen. Daar worden 

in een gewone gezinssituatie 3 tot 6 jongeren opvangen. 

Op dit moment zijn er in Jeugddorp De Glind 25 

professionele gezinshuizen (1 op de 6 huishoudens) waar 

circa 120 kinderen en jongeren wonen die niet bij hun 

eigen ouders kunnen opgroeien. Door de aanwezigheid 

van veel gezinshuizen maken gezinshuisouders en 

gezinshuiskinderen deel uit van een groter geheel.  

Dit geeft steun en herkenning; zowel voor verzorgers  

als voor de jeugd. Tegelijkertijd doet de kracht van het 

gewone leven zijn werk, want het merendeel van het  

dorp is niet werkzaam in de jeugdhulp. 

Organisaties/sociale leven
Het dorp heeft een lokale Belangenvereniging en een 

dorpskerk. Er is een ruim vrijetijdsaanbod dat gaat van 

specialistische sporten voor kinderen met een hulpvraag 

tot regionale evenementen georganiseerd door vrijwilligers 

(GlindPop, Middeleeuwse Dag). Organisaties en bewoners 

werken nauw samen.

In het dorp zijn verschillende zorgaanbieders actief;  

de twee belangrijkste zijn Intermetzo (landelijk actief)  

en Stichting Jeugddorp De Glind (regionale zorgaanbieder). 

Ook is het dorp de bakermat van de Rudolphstichting; een 

non-profitorganisatie die haar kennis en vastgoed inzet voor 

innovatieve projecten voor uithuisgeplaatste kinderen.

Duurzaamheid & Innovatie
De Glind heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.  

Het dorp heeft een prachtige groene omgeving met diverse 

wandel- en struinmogelijkheden, een kinderboerderij, 

natuurspeelplaats en speeleiland, fruit- en bloementuin.  

De Glind is een actief, innovatief dorp met vernieuwende 

ideeën en projecten op het gebied van duurzaamheid en 

jeugdhulp. 

Er zijn veel ondernemers gevestigd in het dorp.  

Dit varieert van een kapper, financiële adviesbureau, 

agrarische  bedrijven, groenbedrijf, zorgboerderij, manege, 

mediabedrijf en een camping. Naast gezinshuisouders 

in loondienst, is ook een aantal gezinshuizen zelfstandig 

ondernemer. 

Van ondernemers wordt gevraagd zich te verbinden aan 

het gedachtegoed van het Jeugddorp. Ondernemers bieden 

bijvoorbeeld leer-/werktrajecten aan jongeren of dragen  

op een andere manier bij aan de dorpsgemeenschap. 

Over Jeugddorp De Glind

De Glind is een gewoon, klein en groen dorp in het midden van Nederland 
met zo’n 650 inwoners, circa 140 huishoudens. Bijzonder aan het dorp is 
dat uithuisgeplaatste kinderen en jongeren er al sinds 1914 een veilig thuis 
vinden in gezinsverband; dat maakt het een Jeugddorp. Het dorp biedt 
herstel, ontwikkeling en welzijn aan kwetsbare kinderen in een kleinschalige, 
overzichtelijke setting met veel kennis, ervaring en voorzieningen. 
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• Een groene leefomgeving met veel voorzieningen; 
 het Jeugddorp
• Een franchise waarbinnen je eigenstandig vorm 
 geeft aan je gezinshuis
• Ruime en mooie huurpanden (direct geschikt als 
 gezinshuis)
 
Wie zijn wij? 
Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele, 
servicegerichte netwerkorganisatie voor kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met een complexe 
ontwikkelvraag. Een zorgaanbieder nieuwe stijl die 
uitgaat van het perspectief van de jeugdige en hem of 
haar maatwerk levert. We stellen vanuit de leefgebieden 
wonen, leren/werken en vrijetijd mét de jeugdige een 
passend totaalpakket samen. Bijzonder aan onze aanpak 
is de aandacht voor en de aanwezigheid van een 4e 
leefgebied: de dorpsgemeenschap. Dat is de kracht van 
het Jeugddorp. Ons motto is dan ook: je hoort erbij  
en je doet mee! 

Bekijk de uitgebreide vacature op  
www.jeugddorpdeglind.nl/gezinshuisouder  

Stichting Jeugddorp De Glind zoekt professioneel opvoeders 
die een gezinshuis willen runnen in Jeugddorp De Glind. 

Wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind? Een 
getraumatiseerd kind helpen om de wereld weer enigszins te vertrouwen. 
Ontregeld gedrag door jouw aanwezigheid in het leven van een kind positief 
ombuigen naar ontwikkeling en ontplooiing. Als dit je aanspreekt,  
én je wilt niet (meer) in een kantoorbaan werken, dan is het bestaan  
van gezinshuisouder iets voor jou. Een vrij en betekenisvol beroep.

Gezinshuisouders 
(zelfstandig zorgondernemer)

Wie ben jij?
Jij hebt hart voor jeugd en een ondernemend karakter. 
Je wilt met je gezinshuis bijdragen aan de toekomst 
van kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Door je in 
het Jeugddorp te vestigen ga je ook bijdragen aan een 
dorpsgemeenschap met veel aandacht voor kinderen 
en veel voorzieningen. Jij bent, alleen of samen met je 
man/ vrouw/ vriend(in)/ zus/ broer, een energieke en 
bekwame opvoeder die:
• Jeugdigen perspectief wil en kan bieden 
• Passie heeft voor onze doelgroep en stevig in 
 zijn schoenen staat
• Zelfstandig ondernemer wil zijn binnen een 
 franchise (wij werken hiervoor samen met 
 Gezinshuis.com)
• Het belang ziet van de dorpsgemeenschap 
 (voor de kinderen, maar ook voor jouzelf als 
 gezinshuisouder/bewoner) en het een uitdaging 
 vindt om samen een Jeugddorp te vormen
• Ervaring heeft in zorg voor de jeugd
• Een pedagogische of sociaal maatschappelijke 
 Hbo-opleiding heeft afgerond of bereid is die te 
 gaan volgen

Als gezinshuisouder in De Glind heb je:
• De zorg voor 3-6 kinderen/jongeren met een  
 complex, uitdagend ontwikkelingsprofiel
• Een afwisselend bestaan: zinvol, met veel vrijheid

 vacature  
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Rudolphstichting 

Rudolphlaan 2 

3794 MZ De Glind

Telefoon: (0342) 45 90 10

www.rudolphstichting.nl  

info@rudolphstichting.nl

 

Grafisch ontwerp – Ontwerpgroep Lale, www.lale.nl 

De Glind, juni 2018
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Rudolphstichting

Rudolphlaan 2

3794 MZ De Glind

T (0342) 45 90 10

www.twitter.com/rudolphst

info@rudolphstichting.nl 

www.rudolphstichting.nl

KvK 40 11 92 17

IBAN NL60 RABO 0150002297
Rudolphstichting


