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Wonen in Jeugddorp De Glind 
betekent wonen in een prachtige, 
groene omgeving. Een dorp met 
duurzame ambities, ruime huizen en 
veel (kind)voorzieningen. Er is een 
openluchtzwembad, een kapper, 
dorpscentrum Glindster, een bistro,  
de dorpskerk en twee scholen.

Wonen in het Jeugddorp betekent ook 
deel uit maken van een bijzondere 
dorpsgemeenschap die gericht is op de 
toekomst. Want in De Glind vinden ruim 
honderd uithuisgeplaatste kinderen een 
veilig thuis bij gezinshuisouders in ruim 
twintig gezinshuizen die verspreid staan 
over het dorp. 



Het dorp biedt gezinswonen en dorpswonen aan kwetsbare 

kinderen in een kleinschalige, overzichtelijke setting met 

veel kennis, ervaring en voorzieningen. In De Glind kunnen 

kinderen en jongeren die al (te) veel hebben meegemaakt, 

weer gewoon kind zijn, herstellen en zich ontwikkelen tot 

zelfredzame en evenwichtige volwassenen.

De Glind, tussen Barneveld en Amersfoort, is geen terrein 

of instelling. Het is een gewoon dorp, iedereen kan er zich 

vestigen of komen wonen. In het dorp wonen bevlogen 

mensen met hart voor de jeugd.

Over gezinshuizen landelijk
Gezinshuizen zijn anno nu een landelijk bekende vorm 

van 24-uurswoonopvang, maar de oorsprong van het 

gezinswonen ligt in De Glind. Al in 1914 begon dominee 

Rudolph ermee. 

In een gezinshuis worden in een gewone gezinssituatie 3 

tot 6 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren (0- 23 jaar) 

opgevangen. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders 

met passie voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren 

met complexe ontwikkelvragen. In Nederland zijn zo’n 700 

gezinshuizen actief.

Over gezinshuizen in De Glind
Op dit moment zijn er in Jeugddorp De Glind ruim 25 

professionele gezinshuizen (1 op de 6 huishoudens) waar 

circa 120 kinderen en jongeren wonen die niet bij hun 

eigen ouders kunnen opgroeien. Naast gezinshuisouders 

in loondienst, is ook een aantal gezinshuizen zelfstandig 

ondernemer. Door de aanwezigheid van veel gezinshuizen 

maken gezinshuisouders en gezinshuiskinderen deel uit 

van een groter geheel. Dit geeft steun en herkenning; zowel 

voor opvoeders, de gezinshuisouders, 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.

Info over Jeugddorp
De Glind is een 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. 



Ondernemers en bedrijven
Er zijn veel ondernemers gevestigd in het dorp. Dit varieert 

van een kapper, een financieel adviesbureau, agrarische 

bedrijven, groenbedrijf, zorgboerderij, manege, tot een 

mediabedrijf en een camping. 

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.

In het dorp is een aantal (jeugdhulp)organisaties gevestigd: 

Gezinshuis.com, het Gezinspiratieplein, Intermetzo 

(landelijke zorgaanbieder) en Stichting Jeugddorp De Glind 

(regionale zorgaanbieder).

Duurzaamheid en innovatie
De Glind is een actief, innovatief dorp met vernieuwende 

ideeën en projecten op het gebied van duurzaamheid en 

jeugdhulp. Er zijn verschillende verenigingen, bijvoorbeeld 

de lokale Belangenvereniging, bewonersinitiatieven en 

dorpswerkgroepen.

Het dorp beter leren kennen en  
lezen over het dagelijkse leven?  
Kijk dan eens op de dorpswebsite 
www.glind.nl 

Het dorp heeft een prachtige groene omgeving met diverse 

wandel- en struinmogelijkheden, een kinderboerderij, 

natuurspeelplaats en speeleiland, fruit- en bloementuin.

De Glind heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Verschillende partijen werken samen op het gebied van 

energieopwekking, waterzuivering en ontwikkeling van het 

landschap. 

Leren en werken
De Glind heeft een ruim aanbod op het gebied van werken 

en leren. Er is een reguliere basisschool (Beatrixschool), 

speciaal basis- en voortgezet onderwijs (Donnerschool) en 

diverse leer-,werk-, ervaringsplekken en voorzieningen op 

het snijvlak tussen zorg en onderwijs.

Vrijetijd
Er is een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor jong en oud (sport, 

cultuur, sociaal, natuur, zingeving, evenementen) door 

professionals, vrijwilligers, de dorpskerk of ondernemers in 

het dorp.  

Van specialistische sporten voor kinderen met een hulpvraag 

tot regionale evenementen georganiseerd door vrijwilligers. 

Organisaties en bewoners werken nauw samen.



Over de Rudolphstichting
In Jeugddorp De Glind is de Rudolphstichting actief: een 

non-profi torganisatie die haar kennis, tijd en fi nanciële 

middelen inzet voor projecten voor kwetsbare kinderen. 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare 

kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans 

krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige 

volwassene.

De Rudolphstichting wordt gesteund door PKN-kerken 

uit het hele land. Ook verhuurt de Rudolphstichting 

huizen aan particuliere huurders, gezinshuisouders 

en organisaties. Naast de besteding van giften, geldt 

ook voor de huurinkomsten dat deze weer grotendeels 

terugvloeien in het Jeugddorp of in landelijke projecten 

voor uithuisgeplaatste kinderen.

Woning huren?
De Rudolphstichting verhuurt diverse panden in De Glind. 

Voor particuliere bewoning, of om een gezinshuis in 

te starten of voort te zetten. Soms is voor een gezinshuis-

pand ook een Koopgarant-regeling mogelijk.

Voor startende zorgondernemers, franchise gezinshuizen, 

zijn wij altijd bereid om te overleggen over een coulante 

regeling waarin de huur meegroeit met een gezinshuis 

in opbouw.  

Voor het actuele aanbod van beschikbare panden, neem 

contact met ons op. 

Rudolphstichting

Rudolphlaan 2

3794 MZ De Glind

T (0342) 45 90 10

info@rudolphstichting.nl 
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