Voor professionals
- Begeleiding en coaching
- Versterken basisvoorzieningen
- Maatwerk
- Voor kinderen 0-12 jr en gezin

Coaching
Specialistische begeleiding en
coaching
Heeft u twijfels bij de ontwikkeling van één van
de kinderen in uw groep? Of maakt u zich zorgen
om een kind? Dan kunt u in overleg met de
ouders Youké erbij betrekken. Met onze
specialistische begeleiding en observatie krijgen
de ouders en u snel meer duidelijkheid.

-------------------------------

Versterken basisvoorzieningen in Amersfoort
Bij vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind, is in
Amersfoort specialistische begeleiding en ondersteuning in de
reguliere opvang mogelijk. Met als doel samen intensievere zorg in
de toekomst voorkomen. Gemeente Amersfoort financiert deze
ondersteuning.

-----------------------------------------------

Maatwerk
Youké kijkt samen met u en/of het wijkteam waar de behoefte ligt en biedt dan, op
maat, het volgende:
 Coaching voor een kind in de groep
 Pedagogische consultatie / observatie
 Ondersteuning bij gesprekken met ouders
 Certificeringstraject en ondersteuning voor pedagogisch medewerkers
 Voor- en nazorg bij plaatsing in een observatie & diagnostiekgroep
Zie achterzijde voor de beschrijving van de mogelijkheden.

Voor wie
Deze specialistische begeleiding is er voor het kind, het
gezin en de professionals in
de kinderopvang en BSO.
We helpen jonge kinderen van
0 tot en met 12 jaar met een
extra begeleidingsvraag op
meerdere gebieden. Bijvoorbeeld
op de gebieden van spraak-taal,
cognitie, sociaal, emotioneel
en/of motorisch.
Ook kinderen met complexe
gedragsproblemen en gezinnen
met meerdere opvoedingsvragen
helpen we.
De specialistische hulp is vrij
toegankelijk voor alle
Amersfoortse kinderopvang en
BSO voorzieningen.

------------------------------------------------------------------------START aanmelding en advies
088 170 5000
Start@youke.nl

Volg youkejeugd op:
Bereikbaar op werkdagen
9.00 tot 17.00 uur.

Observeren in de groep…
Het kind blijft in de vertrouwde omgeving van zijn eigen groep.

Eén van onze pedagogisch medewerksters kan in
uw groep meekijken en de ontwikkeling en het
gedrag van het kind analyseren. We adviseren
over de mogelijkheden die we zien voor
gedragsverbetering en ontwikkelingsvooruitgang.
We bieden in uw groep ondersteuning, zoals
observaties of coaching. Ook bij het contact
tussen pedagogisch medewerkers en ouders
helpen en coachen we als dat gewenst is.

-----------------------------------------------

… of samen op zoek naar een
passende plek.
Soms laat het kind zien dat het zich niet goed kan ontwikkelen in de eigen groep of
het gedrag te veel vraagt van de groep. Dan is doorstromen naar een andere
passende plek beter. Een kind tussen 0 – 7 jaar kan overstappen naar een
vroegdiagnostiek groep. Is het kind ouder en tussen 4-12 jaar, dan is de BSO extra /
BSO op Maat een goede doorstroommogelijkheid.
Ook bij vervolgplaatsingen werken we zoveel mogelijk samen met de reguliere
kinderopvang / BSO en het onderwijs. Die keuze is afhankelijk van de leeftijd en de
ontwikkelingsvorderingen van het kind en de keuze van de ouders. Het doel is dat
het kind terugkeert in de eigen VVE groep, de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf of
BSO. Of doorstroomt naar passend onderwijs of een andere passende plek.

-----------------------------------------------

De kracht van samenwerken
Youké werkt vraaggericht en gaat uit van de kracht van het kind en de ouders.
Duidelijkheid, korte communicatielijnen, snelle hulp en een vertrouwd gezicht zijn
belangrijke uitgangspunten voor onze werkwijze. Youké kiest voor intersectorale
samenwerking, met als resultaat heldere afstemming met één plan en één
regisseur. Zo heeft zorg werkelijk het gewenste effect: het oplossen van problemen
en erger voorkomen.

Youké
sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt
Baby’s, kinderen en jongeren van
0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij
het opgroeien en opvoeden.
Ieder kind is oké. Met een eigen
talent, kleur en netwerk en met
een eigen unieke oplossing voor
zijn vraag. Dat is het startpunt
van onze hulp. We werken
daarbij samen met een groot
aantal gespecialiseerde partners
in de provincies Noord Holland,
Utrecht en Gelderland.

-------------------

‘Volgend schooljaar gaat hij terug
naar gewoon basisonderwijs. Wij
zijn supertrots op hem.’
Vader van Kay

------------------Voor andere informatie, advies
en aanmeldingen bel met START
088 170 5000 of mail naar
start@youke.nl.

Versie: 11 feb 2016

-------------------------------------------------------------------------

