INFORMATIE VOOR
OUDERS EN VERWIJZERS
over twee regels

W

Voor wie?
Ouders met een kind van 0-18 jaar waarbij
er vragen zijn over de opvoeding en
ontwikkeling van een kind.
Gezinsbehandeling is vrijwillige

GEZINSHULPVERLENING

Weer plezier samen hebben
Elk gezin is uniek en verdient passende
hulp. Daarom biedt gezinshulpverlening
van Triade Vitree hulp die past bij het
dagelijkse leven en de wensen van het
gezin.

Wat kan ik verwachten?
Triade Vitree biedt gezinshulpverlening aan
jeugdigen die opgroeien in gezinnen met
hulpvragen op meerdere gebieden. Het doel
is herstel van de balans tussen draagkracht
en draaglast van gezinnen door concrete,
aantoonbare en duurzame verbetering
binnen de gezinssituatie.

Voor wie?
Ouders met een kind van 0-18 jaar waarbij
er vragen zijn over de opvoeding en
ontwikkeling van een kind. Gezinsbehandeling is vrijwillige hulpverlening.
Soms is een gezinsvoogd betrokken vanuit
een Gecertificeerde Instelling. De
gezinsvoogd kan aanwijzingen geven over
de doelen van de gezinsbehandeling die van
belang kunnen zijn bij een maatregel zoals
een ondertoezichtstelling.
Een greep uit de praktijk:

•

Mijn kinderen maken steeds ruzie met
elkaar.

•

Mijn kind heeft gedragsproblemen, ADHD,
autisme, angsten of loopt achter in
ontwikkeling en daar heb ik vragen over.

•

Mijn kind ruimt zijn spullen niet op en
overziet de dag niet waardoor het niet
aan leren toekomt.

•
•

Ons kind heeft last van de scheiding.

De gedragsverandering is zichtbaar in:

•

versterkte (opvoedings-)vaardigheden
van ouders en jeugdigen;

•

vermindering van gedragsproblemen en
de opvoedingsbelasting;

•
•

verbeterde samenwerking tussen ouders;

•

dat gezinnen weer meer plezier ervaren
in de omgang met elkaar;

ondersteuning door het sociale netwerk
van het gezin;

Hoe kan ik met mijn kinderen huisregels
maken over bedtijden, mediagebruik en
huiswerk maken?
Lees verder

GEZINSHULPVERLENING
De aanpak
De gezinsleden zijn de ‘ervaringsdeskundigen’: goed samenwerken met het
gezin maakt dat de hulp ook echt bij het
gezin past. De hulp richt zich op het hele
gezin, waarbij de opvoeding centraal staat.
Zo kort als mogelijk en zo lang als
noodzakelijk.
Er wordt gebruik gemaakt van effectief
bewezen interventies (opgenomen in de
databank van het Nederlands Jeugd
instituut), zoals Intensieve Ambulante
gezinsbehandeling (IAG), Gezin Centraal,
Video-Hometraining (VHT) of Video
Interactie Begeleiding (VIB).

Praktische informatie
Waar?
De gezinshulpverlener komt, op afspraak,
bij u thuis.
Hoe lang
Met alle gezinsleden wordt er gewerkt aan
het oplossen van de problemen die tot deze
hulpverlening hebben geleid. Als de doelen
behaald zijn wordt de hulpverlening
afgesloten.
Beschikking nodig
Voor gezinshulpverlening is een beschikking
nodig. Het is jeugdzorg dat via een
verwijzer, zoals de gemeente, wordt

Wat levert het op?
Na afloop van het traject:

•

Hebben ouders meer zelfvertrouwen
gekregen.

•

Zijn ouders vaardiger om leiding te
geven aan hun kinderen.

•

Is het gedrag van de kinderen waar
ouders en/of het kind zelf eerst last van
hadden, verbeterd.

•

Is het sociale netwerk van het gezin in
kaart gebracht en wordt dit beter benut.

•

Gaan gezinnen weer met plezier met
elkaar om.

toegewezen.
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