Sterker Thuis
Uithuisplaatsing voorkomen door hulp in huis
Soms lopen de spanningen in gezinnen zo hoog op,
dat plaatsing op een crisisgroep de enige optie lijkt
om het gezin een adempauze te geven. Met Sterker
Thuis voorkomen we dit; in plaats van het kind uit het
gezin halen, komt er een hulpverlener in het gezin.
Uithuisplaatsing wordt vaak door zowel kinderen als
ouders als traumatisch ervaren. Door de gezinsdynamiek van binnenuit te ondersteunen en te veranderen,
en niet ineens af te breken wordt dit beperkt.
We onderzoeken met het hele gezin waar zij steun bij
nodig hebben en bieden hulpverlening om de situatie
thuis weer draagbaar te maken.

Wat is het?
Intensieve hulp aan huis
bij (acute) onveiligheid
Voor wie is het?
Gezinnen in crisis
Hoe lang duurt het?
Gemiddeld drie maanden
Wat is het doel?
Acute crisis in het
gezin beëindigen en
uithuisplaatsing voorkomen
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Hoe lang duurt het

Jouw kind of je gezin heeft direct hulp nodig. Youké helpt je ook
in een crisissituatie. Bijvoorbeeld bij ernstige problemen op
school, ruzie in het gezin, huiselijk geweld, ziekte of verslaving.
Vaak is het een combinatie van factoren die maakt dat je het
gevoel hebt dat de situatie echt uit de hand loopt. De veiligheid
van jou of jouw kind is in gevaar.

Deze hulp is altijd tijdelijk, gemiddeld is de duur van een traject
3 maanden. Hierbij geldt, zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is. Wanneer er na afsluiten van de hulp nog aanvullende hulp
nodig blijkt, adviseren wij ook over de vervolghulpverlening.

Zo helpen wij bij acute crisis
Sterker Thuis wordt bij jullie thuis aangeboden om op die
manier, samen met jullie gezin, te proberen om een uithuisplaatsing bij crisis te voorkomen.
Tijdens het hulpaanbod Sterker Thuis werken de hulpverleners
van Youké altijd in tweetallen. Deze tweetallen werken intensief
samen met jullie om zo de veiligheid, rust en structuur weer
terug te brengen.
De taken van de tweetallen zijn verdeeld. Eén van de
hulpverleners biedt pedagogische ondersteuning en werkt aan
het versteviging van de basis van jullie gezin. De andere hulpverlener werkt de grote lijnen uit door veiligheidsplannen te
maken, voert systeemgesprekken uit en zal het formele netwerk
met het informele netwerk van jullie gezin met elkaar verbinden.

Voor wie?
Sterker thuis is er voor de gezinnen die acute ondersteuning en
hulp nodig hebben bij de zorg voor hun kinderen om zodoende
een uithuisplaatsing te voorkomen.

Kortom
• Een pedagogisch hulpverlener komt ondersteunen en
coachen in de opvoedsituatie.
• Een ambulant hulpverlener maakt samen met jullie gezin
een duurzaam plan.
• Zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is
• Gezamenlijk een uithuisplaatsing voorkomen.
• Verbinden van jullie formele en informele netwerk voor
een stevige basis in de toekomst.

Meer informatie
De hulpverlening bestaat uit een intensief traject waarbij we
doen wat op dat moment voor jullie nodig is. Door het bieden
van duurzame hulp en aan te sluiten bij de behoeften van jullie
gezin zijn we in staat om maatwerk te bieden onder het motto
“zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is”.

Misschien heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze
Youké-collega’s bij START voor advies, informatie of aanmelden.
Bellen kan op 088 170 5000 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Mailen mag ook naar start@youke.nl. Om specialistische
jeugdhulp te krijgen heb je een verwijzing nodig van het buurtof wijkteam in je gemeente of bijvoorbeeld de huisarts.
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