Voor u als professional
• Veiligheid als basis

• Veiligheid eerst. Altijd.
• Programma’s rond veiligheid
• Kennismaken met Youké

Veiligheid
Veiligheid als basis
voor gezond opgroeien
Veiligheid is de basis van het opgroeien en de
ontwikkeling van kinderen. Vanuit dat
diepgewortelde besef werkt Youké met
diverse programma’s aan het creëren en
bestendigen van veilige situaties.
Als kinderen niet krijgen wat ze nodig hebben,
dan bedreigt dat hun ontwikkeling. Dat is zeker
zo bij verwaarlozing, mishandeling of misbruik.
Youké werkt met de ouders, het netwerk van
het gezin en samenwerkingspartners aan een situatie waarin er weer aandacht,
liefde en goede zorg voor de kinderen is. In het eigen gezin of in een opvanghuis
dan wel pleeggezin.
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Veiligheid eerst. Altijd.
Veiligheid is de rode draad in alles waar Youké voor staat. In verschillende
programma’s over veiligheid in het gezin kijken we met ouders én kind hoe de
situatie in het gezin veiliger kan. Bij iedere cliënt maakt Youké een taxatie van de
veiligheid en de risico’s. Buurt- en wijkteams kunnen dergelijke consulten ook apart
inzetten. Verder zijn er trainingen en coaching voor betrokken professionals, zoals
lokale zorgteams, leerkrachten en huisartsen. Op de locaties van Youké heeft de
veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit. Onze medewerkers scholen zich
voortdurend bij over veiligheid, behandelmethodes en het herkennen van signalen.

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
de werkwijze van Youké.
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.
Rond veiligheid werkt Youké
samen met SAVE en Veilig Thuis.

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

Ontspannen
‘We hebben meer respect,
liefde en begrip voor elkaar
gekregen. Maar wat ik het
allerbelangrijkste vind: de
sfeer in het gezin is nu
ontspannen en dat is goed
voor onze kinderen.’
Nagina, moeder van twee

------------------------------------------------------------------------START aanmelding & advies
088 170 5000
start@youke.nl

Bereikbaar op werkdagen
van van 9.00 tot 17.00 uur.

Veilig Vooruit
Dit is voor gezinnen waar ernstige dingen zijn gebeurd en waar geen of moeizaam
onderling contact is. De ouders werken met Youké aan het herstellen van een
prettig en veilig thuis, zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen of terug
kunnen komen. Veilig Vooruit duurt ongeveer vijf maanden en werkt met de
principes van ‘signs of safety’. Er is ongeveer één sessie per week. Ouderfolder
‘Veilig Vooruit’ beschikbaar.
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Verder na misbruik
Seksueel misbruik of geweld is voor alle betrokkenen heftig en moet stoppen. Het
slachtoffer heeft hulp nodig, maar de dader ook. Kun je samen verder, als familie of
vrienden? Daarover gaat CLAS-H, een programma van ongeveer twaalf maanden
met één sessie per week. Ouderfolder ‘Je wilt toch samen verder’ beschikbaar.
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Opvang
Youké biedt in crisissituaties verschillende soorten tijdelijke of langdurige opvang
voor kinderen en tieners die, vrijwillig of gedwongen, uit de thuissituatie weg
moeten. START geeft informatie en adviseert in dergelijke situaties.
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Feiten & cijfers
Het gemiddelde cijfer voor
klanttevredenheid bij Youké is
8,3. Bij 97% van de zorgtrajecten
worden de doelstellingen
behaald.
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Youké
sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt
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.

Ambulante spoedhulp
Bij een acute crisis start de hulpverlening binnen 24 uur. De hulpverlener praat met
alle betrokkenen, inventariseert de problemen en zorgt met de ouders dat de
situatie weer rustig wordt. Daarbij staat veiligheid voor alle gezinsleden voorop.
Belangrijk is het erkennen van dat wat goed gaat, om dat te benutten bij het
structureel oplossen van de problemen. Ook stelt de hulpverlener vast of er
vervolghulp nodig is en zo ja, welke. Ouderfolder beschikbaar.
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