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De hulp is gericht op het welzijn van de
kinderen
De hulp komt bij u thuis
U houdt zelf de regie
De gezinsbegeleider is er voor alle
gezinsleden
De begeleiding duurt 6-9 maanden maar kan
langer of korter indien nodig
U betaalt geen eigen bijdrage

Hulp voor het hele
gezin bij u thuis

Meer informatie

In elk gezin kan men weleens hulp gebruiken. Problemen
Denkt u dat dit programma bij uw situatie past?
Voor advies, informatie of aanmelding kunt u terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.

thuis kunnen er voor zorgen dat er pijn en verdriet is in een
gezin. De kinderen hebben hierdoor niet de fijne jeugd die u
als ouder voor hen wilt. Youké biedt hulp om uit de
negatieve spiraal te komen. Wij helpen met begeleiding bij u
thuis voor het hele gezin: Intensief Ambulante

Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor
sommige programma’s is een verwijzing nodig van
bijvoorbeeld uw huisarts, uw gemeente of een buurtof wijkteam. Check bij uw eigen gemeente hoe ze
omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

Gezinsbegeleiding.
Op veel punten in het gezinsleven kunnen problemen
Wat is het?

ontstaan. Dat heeft niet alleen impact op ouders, ook op de

Gezinsbegeleiding

kinderen. Het kan zijn dat u zelf problemen heeft waar u niet

bij u thuis (IAG)
Voor wie is het?

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Het hele gezin

of er zijn psychische problemen. Het hele gezin lijdt daar vaak

Hoe lang duurt het?

onder. Voor u kan het extra lastig zijn om aandacht te hebben

In principe 6 tot 9

voor de kinderen. Misschien luisteren de kinderen niet of lukt

maanden

corrigeren niet en gaan zij hun eigen gang. U maakt zich

Wat is het doel?

zorgen over de situatie en wilt niet dat het uit de hand loopt.

Optimale ontwikkeling
van het kind door steun
en hulp aan het hele
gezin.

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

meer uitkomt, bijvoorbeeld op het gebied van wonen of werk,

U wilt hulp bij de opvoeding en handvatten. Daar kan Youké
bij helpen.

Jongeren
Ook jongeren kunnen onze hulp vragen. Het kan zijn dat
je zelf een jongere bent en veel problemen hebt met de
situatie thuis. Je ouders begrijpen je niet en er is veel
ruzie. Je voelt je niet gelukkig en wilt graag dat dingen
veranderen. Wij gaan samen met jou en je ouders aan
de slag om weer de goede kant op te gaan. Op de
achterkant lees je hoe je hulp aanvraagt.

Ieder gezinslid heeft invloed op de gang van zaken binnen
het gezin. Daarom wordt het hele gezin bij de hulp
ingeschakeld. We werken oplossingsgericht. Afhankelijk
van het probleem, vinden de contacten plaats met het
hele gezin of enkele gezinsleden samen. Naast praten
wordt er ook geoefend. Samen zoeken we in jullie familieen vriendenkring naar mensen die kunnen helpen. U
behoudt als ouder(s) zelf de regie. Youké gaat naast u
staan om u te helpen een nieuwe richting in te slaan.

Hoe helpen wij?
Ieder gezin is uniek en heeft andere voorkeuren,
gebruiken en tradities. Hier houdt Youké in de
begeleiding rekening mee. Wat thuis al goed gaat
houden we graag hetzelfde. Voorop staat dat het weer
goed gaat met alle kinderen in het gezin. Vaak betekent
het, dat het eerst goed moet gaan met de ouders en dan
ligt de nadruk op hulp aan de ouders. Daarbij wordt van
de ouders zelf de nodige inzet gevraagd. Een sterke
stabiele ouder kan de wereld aan en kan de kinderen de
opvoeding geven die ze nodig hebben. Soms moeten we
uitzoeken waarom kinderen bepaald gedrag vertonen.
We onderzoeken of er sprake is van speciale
problematiek zodat de best mogelijke behandeling kan
volgen.
Wat het probleem ook is, wij gaan aan de slag. Na uw
aanmelding doen wij er alles aan om de hulp zo snel
mogelijk op te starten. In het begin zal de gezinsbegeleider wekelijks een afspraak maken, later kan dat
worden afgebouwd. Een andere frequentie is -in
overleg- mogelijk. Afspraken kunnen bijvoorbeeld bij u
thuis, op een locatie van Youké of op school
plaatsvinden. Deze begeleiding is speciaal voor het hele
gezin. Bij de start van de gezinsbegeleiding maakt u met
de begeleider afspraken in een ‘Plan van Aanpak’. Na
een afgesproken periode bespreekt u samen hoe het
gaat. Aan het eind van de begeleiding is er opnieuw een
evaluatie. Soms worden meerdere hulpverleners van
Youké ingezet.

In het belang van uw kind
Laagdrempelige gezinsbegeleiding aan huis
De Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding is hulpverlening
op maat. Het einddoel is dat de kinderen in het gezin zich
optimaal ontwikkelen. De hulp duurt zo lang of kort als het
nodig is. De gemeente waar u woont geeft meestal een
beschikking voor maximaal 6 tot 9 maanden.

Goede samenwerking
De gezinsbegeleider kan extra of andere hulpverlening
voor u aanvragen bij de gemeente indien nodig. Sommige
gezinnen krijgen al hulpverlening van een andere
organisatie. Ook kan de huisarts betrokken zijn of
vervullen mensen in uw omgeving een belangrijke rol.
Denk bijvoorbeeld aan opa en oma, een goede vriend of
de buurvrouw. In overleg met u zullen we samenwerken
met anderen om de gezinssituatie te verbeteren én er voor
te zorgen dat het ook goed blijft gaan als onze hulp
gestopt is.

