
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het liefst willen we dat kinderen zoveel 

mogelijk thuis wonen. Als de problemen 

groot worden zijn wij er om samen, met 

de jongere en jullie als gezin, dit aan te 

pakken. 

Wat is VPT? 

Volledig Pakket Thuis, ofwel VPT, houdt in 

dat een hulpverlener uitzoekt wat de aanpak 

is die bij de gezinssituatie past. Dat doet de 

hulpverlener door met het gezin in kaart te 

brengen wat de problemen zijn en wat er 

goed gaat. Op basis daarvan kiezen we 

samen hoe wij jullie gezin gaan 

ondersteunen.  

Voor wie? 

VPT is bedoeld voor ouders én jongeren die 

een beroep doen op hulp waarbij er sprake 

is dat het kind/de jongere een andere 

woonplek nodig heeft.  

De aanpak 

Onze ondersteuning bestaat uit 

verschillende vormen van hulp afhankelijk 

van de gezinssituatie. Als het veilig kan, 

blijft de jongere thuis wonen. Dan zorgen 

we wel dat hij/zij in noodgevallen altijd 

ergens terecht kan. Soms is (even) ergens 

anders wonen of  

 

 

 

 

 

 

blijft de jongere thuis wonen. Dan zorgen 

we wel dat hij/zij in noodgevallen altijd 

ergens terecht kan. Soms is (even) ergens 

anders wonen of behandeling nodig. We 

kijken naar wat jullie als gezin wél kunnen 

blijven doen om elkaar te blijven zien en te 

helpen. Ook kijken we of familie en vrienden 

kunnen ondersteunen. 

Hoe werkt het? 

Voor welk ondersteuningspakket we ook 

kiezen, we evalueren altijd elke drie 

maanden hoe het gaat en of de doelen nog 

actueel zijn. Als daaruit blijkt dat VPT niet 

meer nodig is, schakelen we over naar een 

lichtere vorm van hulpverlening of gaat het 

gezin op eigen kracht verder. 

Praktische informatie 

Een officiële verwijzer voor de jeugdhulp 

kan met u de aanmelding voor VPT doen. 

Dit is bijvoorbeeld het wijkteam of uw 

huisarts. VPT wordt geboden op een 
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Zo thuis mogelijk opgroeien 
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indicatie met verblijf, dit is een indicatie om 

in een jeugdhulpinstelling te wonen. Echter 

de zorg zal zoveel als mogelijk thuis worden 

ingezet. 

Resultaat 

• Zo ‘thuis mogelijk’ wonen van 

kinderen;  

• Het gezin is een veilige plek voor 

iedereen;  

• Positief contact met elkaar;  

• Het voorkomen van uithuisplaatsing;  

• Na behandeling of uithuisplaatsing 

terug begeleiden naar het gezin; 

• De jongere ontwikkelt zich op een 

positieve manier; 

• Er zijn minder gedragsproblemen;  

• De ouders hebben een zo groot 

mogelijke rol bij het opgroeien en 

opvoeden van de kinderen;  

• Samen weten jullie hoe om te gaan 

met problemen in de opvoeding; 

• Grip op het gedrag van de jongere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie en aanmelden 

 088 32 32 111 

 triadevitree.nl/adviesenaanmelding 

 www.triadevitree.nl 

 

 

http://www.triadevitree.nl/

