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Na een bezoekje aan Het Huis, vertelt 
een docent de volgende dag in de klas 
over de leuke kamers, de mooie tuin en 

de bijzondere hondentraining. 
 

Waarop een jongen uit de klas zegt: 
“Wauw. Hebben ze dat echt allemaal? 

Daar wil ik ook wel wonen!” 
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Er wordt flink wat opgeschreven in een gezinsgroep. Een greep uit ons schrijfwerk: 
diagnoses, hulpverleningsplannen, contracten, dossiers, verzoeken, ISO-documentatie, 
evaluaties, procedures, en intensief - mail verkeer. 
Toch vinden dat er nog iets mist; een persoonlijke noot over het reilen en zeilen van ons 

Huis. Daarom presenteren wij hier ons Jaarverhaal. Elke 
maand schrijven we een stukje waarin we iets van ons Huis 
beschrijven. Dat kan een gebeurtenis zijn die belangrijk was 
voor onze jongeren of voor onszelf, maar het kan ook iets 

alledaags zijn. Het stukje kan gaan over onze methodologie maar het kan net zo goed 
beschrijven hoe het er tijdens avondeten bij ons aan toe gaat.  
 
  
    WELKOM IN ONS HUIS !
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0.	   Inleiding	  bij	  ons	  2e	  Jaarverhaal	  
 
2014 was het eerste volledige jaar van Het Huis van de Straat. Het was niet alleen hard 
werken, leren en doorzetten. We hebben vorig jaar ervaren als een hele interessante periode 
vol met ontwikkelingen, nieuwe ontmoetingen en verassingen. We voelden ons vaak enorm 
gesterkt door alle positieve reacties die we ontvingen van vrienden, collega`s, buren, familie en 
nieuwe contacten. Bedankt voor 

… het overleg dat soms moeilijk in te plannen was maar dat toch plaatsvond.  
… het luisterend oor voor een dringende vraag.  
… de snelle hulp bij nieuwe computerperikelen  
… inzet bij een logistiek probleem.  

En last but not least:  
…voor jullie gezelschap, voor het feit dat jullie er waren om even stoom af te blazen of om 
ons de nodige afleiding en ontspanning te bieden! 
 

Met onze jongeren gaat het heel goed. We wonen momenteel met z`n 11-en in Het Huis:  
 6 jongeren tussen de 10 en 17 jaar, 
 1 jongere van 18 die bij ons op kamers woont,  
 2 kinderen van onszelf 
 en wijzelf, Wim en Lisette.  

 
We geven ook coaching aan een jongere die zelfstandig op kamers woont. Al dit werk lukt ons 
door de ondersteuning van ons geweldige team;  

 Maja, onze onmisbare huishoudelijke hulp & kok,  
 Marijn, onze assistent groepsleider,  
 Ellen, onze consultant Verandermanagement,  
 en de fantastische inzet van de Sponsoren van Het Huis en onze vrijwilligers! 

 
Je zou misschien verwachten dat we 2014 hebben gebruikt om op adem te komen en om 
achteruit te leunen op onze nieuwe eigen bank in Het Huis. De Sponsorbank bijvoorbeeld . 
Maar niets is minder waar! We hebben voortdurend ideeën die we verder willen ontwikkelen. 
Het lijkt alsof we in een stroomversnelling terecht zijn gekomen -en we genieten ervan. We 
willen een moestuin beginnen voor jongeren die met hun handen willen leren werken. We zijn 
gestart met kamer-coaching en willen dit verder uitbreiden. We willen jeugdzorg op maat bieden 
en advieswerk leveren aan de gemeenten zodat we samen versterkt uit de transitie van de 
Jeugdzorg komen. En we zijn begonnen met onze Canine care waar we kinderen en honden 
samen willen laten ervaren wat ‘zorgen voor elkaar’ betekent. 
 
We sluiten deze inleiding af met een politieke noot. Er wordt veel gesproken over de 
participatiesamenleving; een gemeenschap waarbij naasten zorg en verantwoordelijkheid 
opnemen voor elkaar. Het is een goed streven om zorg dichter bij de betrokken te organiseren 
zodat het aanbod beter en goedkoper wordt. Maar een nieuwe maatschappijvorm ontstaat niet 
omdat er in Den Haag een nieuw woord wordt bedacht. We willen voorkomen dat de 
participatiemaatschappij wordt gebuikt als verkapt excuus om sociale zorg goedkoper te 
maken. Het is juist een mogelijkheid voor innovatie. We moeten samen vorm en inhoud geven 
aan deze nieuwe samenleving. Daarom hebben we het volgend motto geformuleerd:  

 
“We gaan de zorg voor jongeren vernieuwen met creatieve ideeën. 

 

Samen geven we de Jeugdhulp een nieuw jasje  
dat past bij de leefstijl van vandaag.” 

MBO  Diploma 
MODE 
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1.	   Januari:	  Wat	  was	  was	  …	  
 
 

Misschien kent u het volgende raadsel: 
 
Vraag: Wat was was eer was was was? 
 
Antwoord: Eer was was was was was is. 
 
 

Maar bij ons doet het woord was toch ergens anders aan denken.  
Namelijk aan een heéééééééle grote berg kleren, handdoeken en beddengoed. 

Zoiets als de Mount Everest. Met dit verschil dat onze berg gestreken moet worden! 
 

Een aantal feitjes:  
 

• We hebben een Siemens wasmachine met een trommelinhoud van 9 kilo. 
• De machine draait zo n 3 à drie keer per dag. 
• Er wordt automatisch wasmiddel aan toegevoegd, afhankelijk van het gewicht van de 

was. Maar in en uitladen gaat helaas nog niet automatisch! 
• We hebben een professionele droger van Miele die in een half uur een 

grote trommel was kan drogen. 
• Beide machines zijn energie besparend: ze bepalen aan de hand van het 

gewicht hoe lang het programma moet lopen.  
 

 
 

 
 
 

Hier zie je bijvoorbeeld de was van 1 dag. Of, om preciezer te zijn: de was 
van 1 dag kleding van de kinderen. Dus beddengoed, handdoeken, 
theedoeken en onze eigen kleding zit hier nog niet bij! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
De was van een vriendelijke dag.     De was van een drukke dag! 
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2.	   Februari:	  Valentijnsdag	  
 
 
 
14 Februari: Valentijnsdag. Dat wordt voor de eerste keer ook door een bewoner in ons Huis 
gevierd; Mike, onze oudste jongere. Hij woont bij ons ‘op kamers’. Het is voor ons een nieuwe 
ervaring en het is leuk om te zien met hoeveel aandacht en zorg het Valentijns-diner voorbereid 
wordt. Daarom geven we hier een korte beschrijving van het traject van Mike.  
We zijn enorm trots op hem! 
 
De context:  
Toen Mike 18 werd, was hij werkelijk te volwassen om op dezelfde manier in ons Huis te wonen 
zoals de rest van onze kids. Hij had meer privacy nodig en wilde graag samen met ons de stap 
zetten naar een volledig zelfstandig leven. Bijvoorbeeld door op kamers te gaan wonen en 
iedere week een aantal uren coaching van ons te krijgen. We vonden dat een goede beslissing 
van hem.  
Maar Mike had zijn schooldiploma nog niet op zak… 
 
Onze mening:   
Een schooldiploma is enorm belangrijk voor de toekomst. Mike heeft de capaciteiten om een 
goed diploma te halen dat past bij zijn interesses. Hij volgt bij het ROC Twente de MBO 
Opleiding Basis medewerker Mode Maatkleding 3 op niveau 2. Wij zijn er van overtuigd dat hij 
deze opleiding goed kan afronden, dat hij meer in zich heeft en dat hij door zou kunnen 
studeren in de mode. Maar als Mike alleen op kamers gaat wonen, zal hij zoveel tegenkomen in 
het dagelijkse leven dat het halen van zijn diploma in gevaar komt. Om te kiezen voor 
doorstuderen, heeft hij –zoals de meeste jongeren- begeleiding nodig van mensen die hij 
vertrouwt. Het zou jammer zijn als hij niet het meeste haalt uit zijn opleiding; Mike is slim en 
enorm modegevoelig. 
 
De oplossing:  
We hebben een kantoorruimte in ons huis omgebouwd naar een plek waar Mike zelfstandig kan 
wonen terwijl hij nog steeds kan deelnemen aan het dagelijkse leven in Het Huis als hij daar 
behoefte aan heeft. Mike heeft zijn eigen ruimte, hoeft zich niet voor alles te verantwoorden, 
maar we zijn dicht in de buurt, houden een oog je in het zeil en geven coaching waar het nodig 
is. 
 
Het resultaat:  
Mike heeft in 2014 zijn opleiding met succes afgerond!  
Hij studeert momenteel door voor Verkoopspecialist  mode niveau 3 
 
 
 
In overleg met ons nodigt Mike regelmatig zijn vriendin uit. Ze gaan 
bijvoorbeeld samen op zijn kamer gourmetten. 
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3.	   Maart:	  een	  lief	  bericht	  van	  een	  ouder 
 

 
De mensen die belangrijk zijn in het leven en de opvoeding van een jongere worden ook wel 
aangeduid als het netwerk van de jongere. Dit netwerk speelt natuurlijk een heel belangrijke rol 
tijdens het verblijf in ons Huis. We proberen ouders, familie en opvoeders zoveel mogelijk te 
betrekken bij de ontwikkeling van de jongere. Dit geldt vooral vanaf het moment dat een jongere 
zijn of haar draai bij ons gevonden heeft en genoeg rust heeft gekregen om verder te 
ontwikkelen. Zodra het mogelijk is, neemt het netwerk dan taken van de opvoeding over. Een 
extra weekend of een vakantie, bijvoorbeeld. Of deelname aan een ouderavond of andere 
activiteiten van de school van de jongere. 
 
Het is niet gemakkelijk voor familie om om te gaan met het feit dat kinderen uit huis geplaatst 
zijn. Daarbij zitten deze volwassenen zélf al in een moeilijke periode. Dat zijn bijvoorbeeld 
emotionele problemen of problemen met medicijnen. Een ander voorbeeld is een moeder die 
opeens alleen komt te staan voor de opvoeding van de kinderen en dat even niet aan kan. Er 
zijn veel verschillende redenen waarom zorginstanties besluiten om de kinderen tijdelijk ergens 
anders onderdak te geven.  
 
Maar ondanks de moeilijke tijd die de volwassenen uit het netwerk doormaken, missen ze hun 
kind natuurlijk. Ze kennen Het Huis van de Straat in eerste instantie niet en weten niet goed wie 
de tijdelijke opvoeders zijn. Ook zijn ze niet gewend aan de manier waarop wij in ons Huis 
omgaan met alle aspecten van de opvoeding. Het is daarom logisch dat een goede relatie met 
het netwerk tijd nodig heeft om te groeien.  
 
Het is een cruciaal aspect van ons werk om een goede relatie met het netwerk van onze 
jongeren op te bouwen. Daar zit ook een stukje coaching bij naar de volwassenen uit het 
netwerk. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sommige volwassenen staan hiervoor meer open dan 
anderen. Onze doelstelling is dat het netwerk meer ondersteuning kan geven aan de jongere, 
kan meewerken aan de opvoeding en kan zorgen voor een terugkeer naar de thuissituatie. 
 

Deze maand kregen we een heel leuk berichtje van een moeder  
waarin ze heel mooi onze samenwerking beschreef.  

We zijn er echt heel blij mee.  
Daar doe je het toch voor! 

 

Ik heb het Module plan door gelezen,  
en heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. 
En ben ik het weer eens met Wim en Lisette.  

Ook wil ik Wim en Lisette toch ook nu weer even bedanken voor een 
prachtige mooie samenwerking, en de inzet, het samen brainstormen,  

het dealen samen, maar ook de spiegels van Wim die ik zo af en toe nog wel 
eens aangereikt krijgt…de lijntjes die er zijn met ons drietjes, 

gezamenlijk dat ene doel, en dat is mijn kind! 
Dus bij deze… Dank jullie wel!!! 
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4.	   April:	  afval	  scheiden	  
 

 
In een groot huishouden wordt ook veel afval gemaakt. We hebben besloten daar netjes mee om te gaan: 
alle afval wordt bij ons gescheiden. Dat leidt tot flink wat vuilnisbakken en -tonnen. 

 
  
 

Tonnen aanschaffen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Papier 

Glas 

Compost 

Algemeen 

Versnipperaar 

Vertrouwelijke informatie 
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5.	   Mei:	  een	  kijkje	  in	  onze	  keuken	  
 
 
Met 9 kinderen die in de groei zijn en 2 volwassenen in 
huis, wordt er hier flink gebruik gemaakt van de 
keuken. Maja Gosemeijer, onze dagelijkse hulp in de 
huishouding kan dat volmondig beamen. Ze is s` 
ochtends al bezig met de voorbereiding van het 
avondeten. Aardappels worden geschild en groenten 
worden gesneden. Vaak staan de pannen op het fornuis als Maja 
naar huis gaat. Dan hoeven we alleen nog maar het vuur aan te steken. Dat is 
werkelijk heel handig want `s middags, tussen 4 en 6 uur, is vaak de drukste tijd van de 
dag.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uitspraak van een jongere: 
 

Het maakt niet uit wat we eten,  
als we maar eten.  

Ik ben altijd blij als ik wat te eten krijg. 
 

En dan is er Mike, onze Chef Kok. Voor een speciaal hapje moet je bij 
hem zijn. Geflambeerde gamba`s, bieftartaartjes, niets is hem te moeilijk. 
Dus als je gezinshuisouders eens wilt verwennen…  
Maar Mike, doet een Chef Kok zijn eigen afwas niet?!!  
Wim is het daar niet helemaal mee eens, lijkt het…. 
 

We hebben een paar kinderen die zelf ook van 
koken houden. Zo hebben we een 
Taartenspecialist in ons midden die ons regelmatig 
voorziet van mooie vruchtentaarten of kleurige 
exemplaren. Als er bezoek komt, staat er daarom 
vaak een taart uit eigen huis op tafel. Een echte 
keukenprinses, die dame! 
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6.	   Juni:	  professionele	  statistieken	  over	  onze	  website!	  
 
Maarten Tamboer is een Sponsor van Het Huis van de Straat. Hij heeft de website van Het Huis 
gemaakt. In juni kregen we een heel leuk berichtje van Maarten. Hij stuurde ons een rapport 
met informatie over het gebruik van onze website. Zo zijn we een paar bijzondere dingen te 
weten gekomen. 
 
 

`

 

 
 
Onze website is het eerste jaar 1.195 keer bezocht, door 882 verschillende gebruikers. Dat is 
vrij veel en daar zijn we best wel trost op. 
 
 

 
 
 
In Nederland wordt de 
website vooral in Twente 
bekeken. Dat is ook wel 
logisch; bekenden en 
geïnteresseerden in het Huis 
wonen natuurlijk veel in deze 
omgeving. Maar in de 
Randstad wordt de website 
ook vaak bezocht. 
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Tenslotte blijkt dat onze 
website niet alleen in 
Nederland bekeken wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Frankrijk staat op de 2e 
plaats. Dat komt 
waarschijnlijk omdat wij 
familie in Frankrijk 
hebben wonen, en die 
waren natuurlijk ook 
wel benieuwd naar Het 
Huis van de Straat. 
Maar dat Brazilië op de 
derde plaatst staat is 
wel heel opmerkelijk!  
 
Als iemand dat kan 
verklaren, stuur ons 
dan even een mailtje! 
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7.	   Juli:	  de	  tuin,	  onze	  trots	  

	  
Wim is geen stadsmens, integendeel. Hij houdt van de natuur, van dieren en van het platteland. 
Dat heeft zo zijn voordelen voor het Huis van de Straat. We hebben bijvoorbeeld een hele 
bijzondere tuin. Er is een vijver met een bruggetje.  Zo lopen we altijd over een heel mooi pad 
ons huis binnen.  
 

 
 
 
In de vijver zwemmen kapers en er groeien 
veel groene planten om de rand. Bamboe, 
varens, .. teveel om op te noemen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim heeft samen met hovenier Patrick Prins met veel veel zorg een 
mooi groen plekje gerealiseerd voor ons Zen beeld. Er spreekt veel 
rust vanuit. Dat kunnen de bewoners van Het Huis soms goed 
gebruiken! 
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8.	   Augustus:	  3	  verschillende	  Jeugdzorg-‐werelden	  ontmoeten	  in	  Het	  Huis	  	  
 
 
We zijn gecontacteerd door Han ten Hove en Marieke Tijhuis, twee medewerker van de Jeugd-
bescherming en crisisdienst te Overijssel. Zij krijgen op 28 augustus een werkbezoek van de 
wethouder van de gemeente Dinkelland, Ilse Duursema,. Jeugdbescherming wil de wethouder 
aan de hand van een case studie zien hoe de jeugdzorg loopt in de dagelijkse leven. Daarvoor 
willen ze graag een bezoek brengen aan Het Huis van de Straat.  
 
Wij zijn blij hiervoor uitgekozen te zijn want we vinden het enorm belangrijk dat mensen uit het 
politieke leven zien wat er nu werkelijk gebeurd in een alledaagse dag in de jeugdzorg.  

Soms lijkt het of de mensen die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg op politieke 
niveau, de medewerkers van grote Jeugd-zorginstanties en de dagelijkse verzorgers van 

jongeren die in problemen zitten op drie verschillende planeten wonen! 
Terwijl we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben waar het welzijn en het geluk van de 
jongeren voorop staat. De discrepantie tussen woorden, regels en de dagelijkse praktijk is soms 
schrijnend en door niemand zo bedoeld.  
 
Een voorbeeld hiervan noemden we al in de inleiding: Er wordt tegenwoordig in de media veel 
gesproken over de participatiesamenleving; een gemeenschap waarbij naasten zorg en 
verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. We vinden het mooi dat er veel in de aandacht is. 
Maar waar minder aandacht voor bestaat, is dat er in ons dagelijkse leven al heel veel 
geparticipeerd wordt. Het Huis van de Straat heeft bijvoorbeeld een Sponsorbank waar mensen 
op plaats nemen die het Huis een warm hart toe dragen (zie § 10). We werken met veel 
vrijwilligers die heel belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van Het Huis. We noemen 
bijvoorbeeld de gastgezinnen die kinderen een heel leuk weekend aanbieden als ze niet naar 
hun eigen familie kunnen in de vrije weekenden.  
 
Dus voor het bezoek van de wethouder en Jeugbescherming Overijssel, gaan we hard aan de 
slag. Het Huis wordt extra schoongemaakt, Samira bakt een taart, en wij bereiden een 
presentatie voor waar we laten zien  hoe wij onze methodiek inzetten, welke soorten van zorg 
wij bieden en hoe wij onze aanpak kunnen evalueren en zo nodig bijstellen om optimale 
resultaten te bereiken. 
 
Het bezoek is een heel gezellige en interactieve 
uitwisseling geworden van onze gezamenlijke 
gedachten over de jeugdzorg. Fantastisch! Dat 
zouden we vaker moeten doen. 



Jaarverhaal 2014, pagina 13   

9.	   September:	  Drukke	  Tijden	  
 
September was een drukke maand. We kregen bezoek van een groep leerkrachten van de 
school waar een aantal van onze jongeren naar toe gaan. Na een kopje koffie, hebben we een 
rondleiding door Het Huis gegeven.  
Omdat we net met de Canine Care begonnen waren, kwam Marco Smit een demonstratie 
geven. Canine Care is een dier-ondersteunende therapievorm die we samen met de Marco 
hebben ontwikkeld. Dit gaat uit van de gedachtegang dat het omgaan met dieren 
drempelverlagend werkt bij mensen. Met de Canine Care willen we kinderen en honden samen 
laten ervaren wat ‘zorgen voor elkaar’ betekent. Sleutelwoorden zijn: intuïtie, vertrouwen, zorg, 
spelen en verantwoordelijkheid. 
 

 
Koffie met gebak! 

 
 

 
De Canine Care demonstratie 

Na dit bezoekje aan Het Huis, vertelt 
een docent de volgende dag in de 
klas over de leuke kamers, de mooie 

tuin en de  bijzondere 
hondentraining. 

 
Waarop een jongen uit de klas zegt: 

“Wauw. Hebben ze dat echt 
allemaal? 

Daar wil ik ook wel wonen!” 
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“Mijn naam is Leon van der Hoek. Ik heb 3 jaar bij Wim en Lisette in het huis van de 
straat gewoond. In deze tijd heb ik het normale leven leren kennen.  

Hierdoor heb ik overstap naar de zelfstandigheid gemakkelijker kunnen maken. In de 
tijd dat ik in het huis van de straat heb gewoond, kreeg ik interesse voor de 

opleiding maatschappelijke zorg. In het afgelopen school jaar heb ik stage gelopen 
bij Wim en Lisette. Dit is mij zo goed bevallen, dat ik nog steeds graag iets wil 

betekenen voor de jongeren die nu in het huis van de straat wonen.  

Met regelmaat onderneem ik activiteiten met de jongeren zoals: voetballen, 
zwemmen en samen huiswerk maken. Ik vind ik het leuk om bij organisatorische taken 
betrokken te worden en mag ik Lisette hierbij helpen. Ook heeft Wim wel eens een 

projectje in de tuin en hierbij ondersteun ik hem waarbij nodig. ik heb hier veel 
plezier aan en hoop dit nog lang te mogen doen.” 

10.	   Oktober:	  Een	  jongere	  op	  de	  Sponsorbank	  van	  het	  Huis	  

	  
Mensen die ons en de doelstellingen van Het Huis een warm hart toedragen, kunnen zich als 
Sponsor van Het Huis aanmelden. Een Sponsor verleent een specifieke ondersteuning aan Het 
Huis en heeft voor de jongeren een pedagogische voorbeeldfunctie. Een Sponsor is 
bijvoorbeeld heel creatief, een goede coach, heeft een belangrijk netwerk, twee rechterhanden, 
speciale kennis of een handige vaardigheid en wil dit inzetten voor Het Huis van de Straat. 

We hebben op het moment al 12 Sponsoren! Hierbij bedanken we jullie allemaal voor jullie inzet 
en ondersteuning.  

Eén van onze Sponsoren willen we hier even in het bijzonder noemen. Dit is Leon, hij heeft een 
aantal jaren in ons Huis geleefd en woont tegenwoordig op kamers. We geven hem een paar 
uur per week advies en coaching zodat hij zelfstandig zijn weg kan vinden.  Dat gaat heel goed. 
Hij komt vaak nog even bij ons langs, en sinds kort werkt hij onder onze begeleiding als 
assistent in Het Huis! 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
Leon, we zijn trots op je en we zijn blij dat het zo goed met je gaat. We vinden het fantastisch 
dat je de jongeren nu zélf een handje kunt helpen! 
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11.	   November:	  Het	  Keurmerk,	  we	  zijn	  ISO	  gecertificeerd	  

 
Het keurmerk van gezinshuis.com voor gezinshuizen is een ISO certificatie dat door onze 
franchisegever speciaal op maat is gemaakt voor de aangesloten gezinsgroepen en -huizen. 
Het is een heel belangrijk certificaat waarmee aangetoond wordt dat de procedures, processen, 
regels en normen van het Huis niet alleen informeel maar ook formeel zijn vastgelegd. Concrete 
voorbeelden zijn: 

• Duidelijk maken wàt waar is opgeslagen in de computer en in de archieven. 

• Het Huis evalueren op kind-veiligheid en brandveiligheid en ervoor zorgen dat iedereen 

weet wat er met gebeuren in een noodgeval. 

• Incidenten en calamiteiten noteren, communiceren en opvolgen. 

• De arbeidsomstandigheden van onze werknemers en onszelf checken op de ARBO wet. 

• Risico`s inventariseren en managen. 

 
Vaak bestaan veel procedures en regels al, maar zijn ze niet beschreven in documenten. Door 
alles inzichtelijk vast te leggen, kan  Het Huis kwalitatief beter en efficiënter bestuurd worden.  
In de praktijk betekent het keurmerk: heel veel lees- en schrijfwerk op alles zo duidelijk mogelijk 
op orde te brengen en inzichtelijk te maken voor de betrokkenen. Samen met bedrijfsconsultant 
en Sponsor van Het Huis, Ellen Schulten, hebben we alle benodigde processen en regels  
doorgelopen en geformaliseerd. Pff, een flinke taak naast de dagelijkse beslommeringen van 
ons werk.  
Maar het resultaat is er naar. Na de interne en de externe gezinsgroep audit is het zover: we 
hebben de officiële erkenning dat we het werken volgens de ISO normen in ons dagelijkse 
praktijk integreren.  

 
We gaan regelmatig een evaluatie-moment in te bouwen om ons te verzekeren  

van het feit dat we niets vergeten.  
Een keurmerk bestaat niet om te krijgen maar om te behouden! 
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12.	   December:	  een	  bijzondere	  Sinterklaas	  
 
 
Dit jaar is er iets bijzonders gebeurd bij het schoenen zetten. We hebben s avonds allemaal vol 
spanning onze schoenen op een rijtje gezet. Het is een flinke rij, dus het is maar de vraag of 
Sint en Piet genoeg snoepgoed bij zich hebben om onze schoenen te vullen! En wat blijkt de 
volgende dag: 

Een Sinterklaasje in iedere schoen! 
 

 
 

Maar niet alleen dat: De schoenen zelf zijn vermenigvuldigd: 
We hebben er allemaal een paar mooie sloffen bij!!! 

 

 
 

Ik wed dat we vanaf nu allemaal nu heel zachtjes door Het Huis lopen! 
 


