Maashorst

Jeugdhulp Thuis
Begeleiding voor gezinnen met
kinderen tot twaalf jaar

Jeugdhulp Thuis

Jeugdhulp Thuis van Koraal locatie Maashorst biedt hulp en
ondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen die vragen hebben
over de opvoeding of over het gedrag van hun kind. Indien nodig in een
arrangement in combinatie met deeltijdbehandeling, 24-uurs zorg en/of
speciaal onderwijs. De gezinsbegeleiding wordt geboden aan gezinnen
met kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar die in principe normaal
begaafd zijn en die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-,
gedrags- en/of leerproblemen.

Gezin Centraal
Bij Jeugdhulp Thuis werken we
volgens de uitgangspunten van 'Gezin
Centraal': vraag- en oplossingsgericht.
Deze uitgangspunten zijn gericht
op het verbeteren van het dagelijks
gezinsfunctioneren en met een
grote mate van participatie van
ouders. Dit zorgt ervoor dat gezinnen
geholpen worden om de regie over
hun leven te hervinden en behouden.
Vragen van ouders kunnen zich
richten op stabilisatie, herstel van
gezagsrelatie, herstel van veiligheid en
opvoedingsondersteuning.

Werkwijze
Op basis van de verwijzing en de doelen
die met ouders zijn opgesteld, wordt
een gezinsbegeleider aan het gezin
gekoppeld. De gezinsbegeleider gaat
samen met ouders aan de slag, waarbij
de volgende speerpunten belangrijk zijn
in het hulpverleningstraject:
• Samenwerken met ouders
Jeugdhulp Thuis richt zich
voornamelijk op de ouders. Het zijn
immers de ouders die meer inzicht
willen in het gedrag van hun kind
en weer grip willen krijgen op de
opvoeding.

• Eigen kracht van ouders
Ouders in hun eigen kracht zetten,
staat voorop. Het doel is dat ouders
handreikingen krijgen om beter met
hun kind en de opvoeding om te
gaan. Het is namelijk belangrijk dat
ouders hun eigen kracht opnieuw
ontdekken, sterker worden als ouder
en van daaruit weer gaan opvoeden.
De gezinsbegeleider kijkt mee,
adviseert en ondersteunt daarbij,
maar neemt de opvoeding niet over.
• Continuïteit
Het gezin wordt ondersteund
door één vaste gezinsbegeleider
die regelmatig bij het gezin thuis
komt. Uit ervaring weten we dat
ouders het prettig vinden als er
een aanspreekpunt is, dat in de
thuissituatie meekijkt en van daaruit
adviezen en begeleiding geeft.
• Zorg op maat
De hulp en ondersteuning bieden
we zo lang als nodig, zo kort als

mogelijk, zo licht als mogelijk, zo
dicht mogelijk bij huis en zo snel
mogelijk op eigen kracht.
De gezinsbegeleider werkt onder
de inhoudelijke verantwoordelijkheid
van en wordt gecoacht door een
regiebehandelaar. Daarnaast is
een teamleider betrokken. Indien
passend bij de hulpvraag kunnen
andere disciplines betrokken worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over Jeugdhulp
Thuis of over aanmelding kun je
contact opnemen met:
Cliëntenbureau Noordoost-Brabant
0411 - 652 333
clientenbureaunob@koraal.nl

