Verwijsindex Haaglanden
Voor een goede samenwerking met andere (hulp)organisaties werken
wij met de Verwijsindex Haaglanden. Kijk voor meer informatie op:
www.verwijsindexhaaglanden.nl
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Hulp thuis

Voorkomen
Uithuisplaatsing

Niet alle problemen in een gezin zijn even makkelijk op te
lossen. Misschien hebben ouders zorgen over hun rol in het
gezin. Of is er sprake van verslaving of zijn er geldproblemen.
Allemaal zaken die de balans in een gezin ernstig kunnen
verstoren. Jeugdformaat kan erbij helpen die balans te
herstellen om ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen
blijven wonen. Om de uithuisplaatsing van kind(eren) te
voorkomen heeft Jeugdformaat een deskundig team dat
intensief samen met het gezin aan de slag gaat om de
problemen die er zijn op te lossen.
Zelfredzaamheid en netwerk
Onze hulp bestaat uit de inzet van een ambulant hulpverlener die drie tot
zes maanden afwisselend 8 tot 20 uur per week in het gezin aanwezig is.
De ondersteuning in het gezin kan ’s morgens, overdag en/of ’s avonds
ingezet worden. Telefonisch is er ook ’s nachts en in het weekend een
medewerker beschikbaar die naar het gezin toekomt als dit nodig is. De
hulpverlener biedt praktische ondersteuning op maat om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van het gezin te vergroten, zodat zij op eigen
kracht verder kan.

Signs of Safety
Om de veiligheid en de competenties binnen het gezin in kaart te brengen,
maken we gebruik van de Signs of Safety methode. Onze hulp bestaat uit
drie fases:

1. Startfase:
We ondersteunen het gezin intensief en praktisch. We kijken mee, doen mee
en geven het goede voorbeeld. In deze fase brengen we ook de veiligheid
binnen het gezin verder in kaart.

2. Veranderfase:
We maken een analyse van de leerbaarheid van de opvoeders en vergroting
van de competenties van de opvoeders en/of kinderen.

3. Stabilisatie- en overdrachtsfase:
We kijken hoe het gezin het samen met het netwerk doet. In deze fase wordt
vervolghulp of een benodigde behandeling ingezet.

Voorkomen uithuisplaatsing is bedoeld
voor gezinnen waarbij:
• Lichtere hulp ontoereikend is
• De veiligheid van de kinderen in het geding is
• Er (vermoedelijke) gronden voor uithuisplaatsing aanwezig zijn
• Ouders beperkt zelfredzaam zijn
• Ouders pedagogisch onmachtig zijn
• (geringe) Motivatie bij ouders aanwezig is

Aanmelden
Een gezin aanmelden kan via www.jeugdformaat.nl/aanmelden

