Begeleiding op het
gebied van jeugd, gezin
en scheiding
Informatie voor verwijzers over positief
opvoeden en opgroeien

Soms zijn er gebeurtenissen die ervoorzorgen dat kinderen,
jongeren en g
 ezinnen (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.
Deskundige professionals van Veerkracht Thuis kunnen helpen.
Zij stellen op basis van de hulpvraag samen doelen vast om de
eigen regie van cliënten te versterken.
Veerkracht Thuis werkt systeemgericht
en maakt gebruik van verschillende,
effectieve interventies zoals; Signs of
Safety, Video Home Training en Intensieve
Ambulante Gezinsbehandeling. Ook werken
wij met familieopstellingen. Hieronder
vindt u informatie over de begeleiding die
Veerkracht Thuis biedt op het gebied van
jeugd, gezin en scheiding.

“Veerkracht
heeft niet alleen
betrekking op
terugveren,
maar ook op
vooruitkomen,
verbeteren of
‘omhoog vallen’.”

Geïndiceerde jeugd- en gezinszorg
Heeft een gezin opvoedondersteuning nodig? Veerkracht Thuis
biedt begeleiding aan ouders met kinderen. Deze is gericht op
het versterken van het ouderschap en het bevorderen van het
welzijn en de veiligheid van kinderen. We hebben een breed
begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en (multi-problem)
gezinnen dat zowel individueel als in groepen aangeboden
kan worden. We bieden diverse vormen van ambulante hulp.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt de meest passende vorm
gekozen.
Ambulante gezinsbehandeling:
• GBB - Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van
de verzorgende en/of opvoedkundige vaardigheden van ouders
of opvoeders. Bij deze vorm van ondersteuning komt een
jeugd- en gezinsprofessional ondersteuning bieden bij opvoed
problemen die ouders of het gezin ervaren. Er kan ook sprake
zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
Productcode 45A51
• IAG – Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening is gericht op het
bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die toegelegd
zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek.
Productcode 45A56
• IPG – Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling is gericht
op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die
toegelegd zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig
complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
Productcode 45G03
• AGH SoS – Ambulante Gezinshulpverlening gericht op gezinnen
met geringe sociale Redzaamheid, waarbij sprake is van
langdurige werkloosheid, schulden, h
 uisvestingsproblemen,
lichamelijke aandoeningen of psychische problemen of stoornissen, verslaving, verstandelijke beperking, opvoedproblemen
en huiselijk geweld, in wisselende combinaties en intensiteit.
Productcode 45G05

• AGH laagfrequent – Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt
ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te
kunnen borgen en verankeren.
Productcode 45G01
Ambulante ondersteuning voor kinderen en jongeren:
• IAJ / Kindercoaching – Intensieve A
 mbulante Jeugdhulp
gericht op het aanleren van nieuwe competenties en
vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering.
Productcode 45A53
• Pluscoaching – Bij deze ondersteuning wordt nauw samen
gewerkt tussen school, verwijzer en gezin en kan worden
ingezet bij jeugdigen met meer complexe problematiek die
het naar school gaan belemmert, dan wel vanwege deze
problematiek langdurig thuis zit.
Productcode 50G26
IBB - Individuele begeleiding basis is begeleiding of ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van
jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid.
(Productcode 45A04)
• GGB - Groepsbegeleiding basis is begeleiding of ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van
jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in
groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige
wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur
in en regie over het persoonlijk leven.
(Productcode 45A49)
• Rots en water training – Psycho-fysieke training gericht op
het vergroten van de weerbaarheid van jeugdigen en het
respecteren en aangeven van grenzen.
Productcode 45A54 - Training in groepsverband
Productcode 45A53 - Individuele training

Hulp bij echtscheiding
Als ouders gaan scheiden, heeft dit
vaak grote gevolgen. Niet alleen voor
de ouders, maar ook voor de kinderen.
Veerkracht Thuis biedt ondersteuning
voor jeugdigen en ouders tijdens en na
complexe echtscheidingsproblematiek
zowel individueel als in groeps
verband. Er wordt een pakket op
maat aangeboden passend bij de
problemen en mogelijkheden van
zowel de jeugdige(n) als de ouders.
Productcode 50G37.

“Veerkracht
gaat over het
gebruiken van
een neergaande
beweging en het
vermogen om
te groeien en te
verbeteren. Niet
ondanks, maar
dankzij tegen
slagen.”

• Ouders voor Altijd - Een traject voor ouders om te leren op
een constructieve manier met elkaar te communiceren in
het belang van hun kind(eren).
• Stiefplan gezinscoaching - Ondersteuning om nieuwe,
samengestelde gezinnen te helpen om een succesvol gezin
te worden.
• KIES (Kinderen In Echtscheidingssituaties) - Een preventief
hulpprogramma voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar,
zowel individueel als in groepsverband.
• Dappere Dino’s - Een interventieprogramma in groeps
verband voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd
van 6 tot 8 jaar.
• Stoere Schildpadden - Een inter
“Samen
ventieprogramma in groepsverband
met cliënten
voor kinderen van gescheiden
bouwen we aan
ouders in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
een stevige basis

in balans.”

Veerkracht Thuis wordt uitgevoerd door MJD, een dynamische
zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland. Op laag
drempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij
het versterken van hun eigen regie en duurzame participatie.
Informatie
Kijk voor meer informatie op www.veerkrachtthuis.nl.
Als u vragen heeft kunt u mailen naar info@veerkrachtthuis.nl
of tijdens kantooruren bellen naar 050-58 78 440.
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