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Hulp aan Huis
Ambulante gezinsbehandeling

De La Salle



Hulp aan Huis biedt intensieve ambulante 
gezinsbehandeling aan gezinnen met jongeren 
met een licht verstandelijke beperking in 
combinatie met gedragsproblematiek en/of 
psychiatrische problematiek. Hulp aan Huis 
werkt vanuit de visie dat een jongere het beste 
kan opgroeien in de thuissituatie. Daarbij richt 
de ondersteuning zich vooral op de reeds 
aanwezige sterke kanten en vaardigheden van 
de jongere en/of het gezin. 

Samen werken aan doelen
Binnen de behandeling werken we 
aan het verlichten van de specifieke 
(opvoedings-) taken waar het gezin en/
of de jongere voor staat. Zo komt er 
meer duidelijkheid over de toekomst van 
de jongere(n) en de rol die de ouder(s) 
daarin vervullen. Denk hierbij aan: 
•	 Antwoord	krijgen	op	de	vraag	wat	

er met de jongere aan de hand is, 
hoe dit komt en hoe daarmee om te 
gaan.

•	 Accepteren	van	en	het	leren	
omgaan met de mogelijkheden en 
beperkingen van de jongere. 

•	 Creëren	van	(meer)	veiligheid	in	het	
gezin en/of daarbuiten.

•	 Verbeteren	of	herstellen	van	contact	
tussen de gezinsleden.

•	 Vertrouwen	terugbrengen	in	de	
eigen kwaliteiten.

•	 Leren	stellen	van	regels	en/of	maken	
van duidelijke afspraken.

•	 Vergroten	van	weerbaarheid	en	het	
zelfvertrouwen.

•	 Vergroten	van	het	sociale	netwerk	
van gezin en/of jeugdige.

Werkwijze
De ambulant hulpverlener sluit in zijn 
ondersteuning aan bij de hulpvraag en 
bij de behandeldoelen van het gezin. 
Dat betekent:
•	 De	behandeling	is	concreet,	

afgebakend en richt zich op het hier 
en nu. De ambulant hulpverlener 
houdt rekening met de waarden en 
normen van het gezin, is motiverend 
en heeft een respectvolle houding.

•	 We	nemen	geen	taken	over,	maar	
leren gezinsleden vaardigheden 
waarmee ze in de thuissituatie 
verder kunnen. 



•	 De	ambulant	hulpverlener	komt	bij	
het gezin/jeugdige thuis. Het aantal 
bezoeken is afhankelijk van de 
hulpvraag en de indicatie.

•	 Een	bezoek	duurt	gemiddeld	
anderhalf tot twee uur. De hulp 
duurt zo lang als noodzakelijk is en 
niet langer dan nodig.

•	 In	de	meeste	gevallen	wordt	de	hulp	
binnen negen maanden afgesloten.

Multidisciplinair team
De ambulante hulpverlener werkt onder 
de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
van en wordt gecoacht door een 
behandelcoördinator. Daarnaast 
is	een	teamleider	betrokken.	Indien	
passend bij de hulpvraag kunnen andere 
disciplines betrokken worden.

Dit maakt Hulp aan Huis bijzonder!
Om de behandeling zo kortdurend als 
mogelijk te laten zijn, wordt binnen 
Hulp aan Huis gewerkt door ambulant 
hulpverleners die een opleiding hebben 
gevolgd die gericht is op gezins- en/of 
systeembehandeling, zoals:
•	 Video	Hometraining	(VHT)
•	 Intensieve	Ambulante	

Gezinsbehandeling	(IAG)
•	 Praktisch	Pedagogische	

Gezinsbegeleiding	(PPG)
•	 Intensieve	Pedagogische	

Thuisbegeleiding	(IPT)

Daarnaast wordt er voortdurend 
gewerkt aan bijscholing, verdieping en 
verbreding van de kennis. Onder andere 
door:
•	 POLE	ervaringsleer
•	 Rots	en	Water
•	 Emerging	Body	Language	(EBL)
•	 Duplopopologie

“Hulp aan Huis is gericht op  
het versterken, uitbreiden en/of 
aanleren van nieuwe, specifieke 
(opvoedings-)vaardigheden in  
relatie tot de problematiek van 
de jongere.”
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