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Spoedhulp bij crisis

Spoedhulp



Is de veiligheid en/of de ontwikkeling van jouw kind in gevaar? 

Zit je met je gezin in een crisissituatie en heb je direct hulp 

nodig? Dan krijg je spoedhulp van ons.

Grip krijgen
Spoedhulp duurt vier weken. In die vier weken proberen we de crisis op te 

lossen. Dat doen we door te zorgen dat je zelf weer grip krijgt op de situatie. 

We proberen met spoedhulp te voorkomen dat je kind uit huis geplaatst 

moet worden. Dat lukt niet altijd. Soms is het nodig dat je kind tijdelijk in 

een (crisis)pleeggezin of in onze (meiden)crisisopvang verblijft. 

Hulp in 4 fases
We begeleiden jou en je gezin meerdere keren per week. We werken in 

vier fases.

Fase 1: aanmelding en eerste gesprek
Na de aanmelding plannen wij binnen 24 uur een eerste gesprek met je in. 

Dat noemen we het startgesprek.

Fase 2: start
Tijdens het startgesprek bespreken we de situatie binnen jouw gezin. 

We checken in dit gesprek ook of het voor je kind(eren) veilig is in huis. 

Dat doen we door het afnemen van een vragenlijst: de veiligheidscheck. 

Na dit gesprek bepalen we hoe we jullie gaan helpen. We stellen de doelen 

vast: waar gaan we mee aan de slag de komende tijd?

Fase 3: aan het werk
Tijdens de werkfase gaan we dieper op de problemen in. Kun je de opvoe-

ding of het huishouden niet meer aan? Zijn er ruzies of andere problemen 

die je zelf niet op kunt lossen? Lukt het je niet om te doen wat nodig is om 

de problemen op te lossen? In deze fase proberen we erachter te komen  

wat jij op dit moment aankunt. 

Je gaat aan de slag met de gestelde doelen. Daarbij ondersteunen we zowel 

jou als je kind of kinderen. Deze werkfase sluiten we af met een evaluatie:  

we bekijken wat goed gaat en wat beter kan.



Fase 4: afronding
Tijdens de afrondingsfase kijken we samen terug op de hulp en maken we 
afspraken voor de toekomst. We geven advies over eventuele vervolghulp. 

Wanneer je bij ons vervolghulp krijgt, gaat de spoedhulp over in een andere 
hulp. Het is ook mogelijk dat je hulp krijgt van een andere organisatie.

Is vervolghulp niet nodig? Dan nemen wij binnen 30 dagen contact met je 
op om te vragen hoe het gaat. 

Contact met je kind in de crisisopvang
We vinden het belangrijk dat je contact met je kind houdt als hij of zij tijdelijk 
niet thuis woont. Als je kind in de crisisopvang logeert, dan bel je vaak of ga 
je daar op bezoek. De hulpverlener heeft ook contact met de medewerkers 
van de crisisopvang. Hij bespreekt met hen hoe het gaat met je kind. In de 
tussentijd gaan wij samen aan de slag om ervoor te zorgen dat jouw kind 
weer zo snel mogelijk thuis kan wonen.

Hoe lang duurt Spoedhulp?
Maximaal 4 weken. Daarna kun je andere hulp krijgen.

Wat kost Spoedhulp?
De gemeente betaalt deze hulp. Als jouw kind (voor een deel) bij  
ons verblijft, is een bijdrage van de ouder(s) verplicht. Meer informatie 
over deze ouderbijdrage vind je op de website van het Centraal  
Administratie Kantoor (CAK): www.hetcak.nl.

Voor welke leeftijd is Spoedhulp?
Spoedhulp is er voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Is er bij jullie 
sprake van een crisissituatie? Dan kan er ook Spoedhulp gegeven 
worden als je kind tussen de 18 en 23 is. Heeft je kind voor zijn of 
haar 18e al hulp gehad van Jeugdformaat? Dan kan de hulp door- 
open totdat je kind 23 is.

Waar wordt de Spoedhulp gegeven?
We komen het liefst naar je toe, zodat we je thuis kunnen helpen.

Meer weten over hoe wij gezinnen en kinderen helpen?
Op www.jeugdformaat.nl lees je verhalen van anderen over onze 
hulp. Hier staat ook informatie over je rechten en privacy als je hulp 
van ons krijgt.


