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Jeugd- en opvoedhulp 

 

1. Hulp aan kinderen en jeugdigen 

 
Soms zit je met jezelf in de knoop. Je voelt je al een tijdje niet meer 
begrepen. Ook op school of bij andere activiteiten gaat het niet zoals je 
zou willen. Contacten met anderen en met vrienden lopen ook al niet 
zo lekker. Je ervaart concentratie- of leerproblemen. Je zit niet lekker 
in je vel en je komt er zelf niet goed uit.  
Dat is niet vreemd. Veel kinderen en jongeren krijgen ermee te 
maken. Er kunnen allerlei omstandigheden een rol meespelen, 

bijvoorbeeld een scheiding van je ouders, langdurig gepest worden, of 
het meemaken van een overlijden in je omgeving. Maar het kan ook 
zo zijn dat je je al een tijdje onzeker, somber of angstig voelt of bent 
bang om te falen, zonder dat je precies weet hoe dat komt. Je zou op 
verschillende terreinen zelfstandiger willen zijn, maar dit lukt je niet zo 
goed, in ieder geval niet zonder hulp daarbij.  
De vraag is hoe doorbreek je dit? En hoe kom je weer lekkerder in je 
vel te zitten? Wij kunnen je hiermee helpen. We hebben verschillende 
manieren daarvoor. 
 

2. Hulp aan de ouders ten behoeve van de kinderen  
 
Als ouder en opvoeder doet u uw uiterste best om uw kinderen op te 
voeden en gezond en veilig te laten opgroeien. U hebt kwaliteiten en 
vaardigheden in huis. Desondanks gaan de opvoedingstaken soms niet 
vanzelf. Meestal gaan die moeilijke momenten vanzelf voorbij. Soms 
ook niet. Iedere ouder heeft wel momenten, dat hij of zij het even niet 
meer weet of niet meer ziet zitten. De ouder kan daarbij ondersteuning 
gebruiken. Er kunnen allerlei omstandigheden een rol spelen en de 
uitvoering van opvoedingstaken beïnvloeden. Voorbeelden zijn: uw 

kind is veel te vroeg of met een ziekte of beperking geboren en heeft 
veel extra (medische) zorg nodig; of u ervaart zelf problemen in uw 
relatie of op het werk, of u hebt een overlijden in uw familiekring 
onlangs meegemaakt; misschien bent u net ontslagen, u komt niet 
meer rond en u bouwt schulden op en u kunt de kinderen niet meer 
bieden waar ze recht op hebben; of u hebt veel zorgen aan uw hoofd 
en u kunt daarom uw opvoedingstaken niet meer aan. Door de situatie 
dreigt er een crisis te ontstaan. In deze situaties kan jeugd- en 
opvoedhulp door een professional die met u meedenkt en u 
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ondersteunt, een enorme opluchting zijn.  

 

3. Vroegdiagnostiek 
 
In sommige situaties is vroegdiagnostiek bij kinderen verstandig. 
Kende uw kind een moeizame start? Of kwam het te vroeg of ziek ter 
wereld, of heeft het een aangeboren aandoening of een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking? Heeft het kind veel extra zorg nodig? 
Gaat de ontwikkeling nog niet vanzelf? Huilt uw kind meer dan 
normaal of is het erg prikkelgevoelig? Komt het niet tot spel of is zijn 
gedrag moeilijk te interpreteren? Hebt u vaak twijfels en vragen en is 

er zorg over de ontwikkeling en opvoeding van het kind? In dit geval 
kan het heel verhelderend zijn om de ontwikkeling in kaart te laten 
brengen. Wij kunnen dit voor u doen. 

 
4. Hulp aan het gezin 
 
Afhankelijk van de situatie kunnen wij u een gezinsgerichte 
behandeling t.b.v. uw kinderen aanbieden.  
Wij helpen bij problemen rond opvoeding, ontwikkeling, gedrag, 
communicatie- en/of relatie in het gezin. Wij ondersteunen u in de 

opvoeding en veilig en gezond opgroeien van de kinderen. Samen met 
u en met andere relevante instanties en sectoren, werken we samen 
aan oplossingen en creëren we nieuwe kansen, zodat uw gezin op 
eigen kracht weer verder kan en uw kinderen weer mee kunnen 
draaien in het gezin, op school, op activiteiten en in de vriendenkring.  
Ook besteden we aandacht aan de problemen die uw draagkracht als 
ouders verminderen.  
Wij versterken uw opvoedvaardigheden en draagkracht.  
We helpen u om de veiligheid en gezonde ontwikkeling van de 
kinderen te herstellen.   

We werken samen met u om verergering van de situatie te voorkomen 
en om onvrijwillige hulpverlening en/of uithuisplaatsing te voorkomen. 
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5. ons specifiek hulpaanbod 
• Jeugdhulp niveau 1, niveau 2 en niveau 3 
• Ouderschapsbemiddeling 
• Ouderschap blijft 
• Omgangsbegeleiding  
• Scheidingsbegeleiding 
 
Voor meer informatie over de inhoud van dit aanbod verwijzen 
wij naar onze folder ‘Jeugdhulpaanbod’ deze is te vinden op 
onze site, pagina ‘Jeugd en opvoedhulp’. 
 

6. Werkwijze 
 
Samen met de ouders aan de slag 
Onze hulp is gericht op de wensen van ouders om hun kind thuis op te 
voeden en thuis veilig en gezond te laten opgroeien. De veiligheid van 
het kind en van het gezin staan hierbij voorop. De hulpverlener werkt 
met u samen, om u te helpen uw oplossingen die bij uw situatie 
passen te vinden. Samen bepalen we haalbare concrete doelen, 
waaraan gewerkt gaat worden. Deze doelen worden vastgelegd in een 
hulpverleningsplan. 
  
Aanpak van meerdere probleemgebieden en uitvoering van hulpverleningsplan 
Wij bieden u hulp op maat en versterken het opvoedkundig klimaat, 
zodat uw kinderen gezond kunnen opgroeien en voldoende gezonde 
ontwikkelkansen krijgen. 
We versterken aanwezige eigen kracht.  
We verhogen uw zelfredzaamheid en we vergroten uw vaardigheden 
om problemen zelf op te lossen. 
We faciliteren en helpen u uw eigen netwerk in te schakelen ter 
ondersteuning  
  
Verschillende vormen van hulp 
We kunnen u op verschillende manieren helpen, in de vorm van 
observatie, onderzoek, diagnostiek, therapie, behandeling, begeleiding 
en/of training.  
We gebruiken daarvoor verschillende methodieken zoals 
ouderbegeleiding, gezinsondersteuning, individuele begeleiding, jeugd- 
en opvoedhulp en systeemtherapie of -begeleiding. 
Afhankelijk van de specifieke situatie, zet de hulpverlener een aantal 
methodieken in die bijdragen aan verbetering van de situatie. 



5 
 

  
Tussentijdse en eindevaluaties 

Resultaten en behaalde doelen worden regelmatig geëvalueerd. 
 
Follow up en duurzaam maken van resultaten 

Wanneer u uw doelen behaald hebt en zelfredzamer bent geworden, 
maakt u een afbouwplan. In deze laatste fase werkt u aan het 
duurzaam maken van behaalde resultaten en gaat u proberen het 
geleerde en het opgebouwde zelfstandig uit te voeren. Dit wordt na 
een met u afgesproken periode geëvalueerd. Desgewenst sluiten we 
de hulp af. 
 

7. Tarief 
 
Het tarief voor jeugdhulp, met gemeenten die ons gecontracteerd 
hebben, is overeengekomen. 
Voor u zijn er geen kosten; de gemeente vergoedt 100% van het 
traject. 
Het tarief voor Jeugd- en opvoedhulp, voor mensen uit gemeenten 
met wie wij geen contract hebben en die ons met PGB zullen betalen, 
varieert afhankelijk van de zwaarte en complexiteit van de 
problematiek. Voor jeugdhulp is het tarief per uur voor niveau 1 € 90, 
voor niveau 2 € 95, en voor niveau 3 € 114.  
 

8. Wanneer deels vergoed 
 
Als de nodige hulp alleen gericht is op de problematiek van 
volwassenen en niet op de kinderen, dan valt het niet onder jeugdhulp. 
Volwassenen kunnen in sommige complexe situaties begeleiding, 
vanuit de WMO, aanvragen en daarvoor geldt wel een eigen bijdrage. 
Volwassenen kunnen ook hulp krijgen bij: relatietherapie, 
systeemtherapie, hulp bij of na scheiding, hulp bij problemen binnen 
nieuw samengestelde gezinnen, rouwverwerking en interculturele 
problemen. Deze hulp valt onder alternatieve behandelwijzen en wordt 
gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de 
verzekering en het verzekerd aanvullend pakket.  
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9. EIGEN BIJDRAGE  
 

Er geldt voor jeugd geen eigen bijdrage 

 

10. AANVRAGEN EN PROCEDURE  
 

U volgt de procedure van uw gemeente voor zorgtoewijzing en 

indicatiestelling. Het is in veel gevallen mogelijk om via de 

huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist rechtstreeks 

verwezen te worden naar de zorgaanbieder. U kunt ook 

rechtstreeks met ons contact opnemen, wij wijzen u de weg. 

Na aanmelding, aanvraag of contact, wordt u teruggebeld of 

gemaild en desgewenst uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Het tarief voor jeugdhulp door een orthopedagoog aan kinderen 

en jeugdigen uit een gecontracteerde gemeente, is met de 

gemeenten overeengekomen. Voor u zijn er geen kosten; de 

gemeente vergoedt 100% van het traject. 

 

Wil u uw kind aanmelden?  

Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier in, 

Of bel naar 026-3891864  

Of e-mail naar info@advancedtherapy.nl  

 

 

 


