INTENSIEVE ONDERSTEUNING
BIJ OPVOEDING
IN UW EIGEN OMGEVING

HET WORDT ECHT BETER.

INTENSIEVE ONDERSTEUNING BIJ OPVOEDING
Soms gaat het niet goed in de thuissituatie, op school of in de vrije tijd. Het lukt ouders of het
netwerk rond het kind onvoldoende om de problemen die er spelen op te lossen. XONAR is
gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen bij (complexe) opvoed- en opgroeivragen. We
sluiten aan bij de krachten en mogelijkheden van het gezin en werken samen aan een positief
toekomstperspectief zodat ouders/verzorgers weer plezier ervaren in opvoeden.

VOOR WIE
Deze hulpvorm is geschikt voor gezinnen met een kind tussen de 0 en 18 jaar, waarbij de
inschatting wordt gemaakt dat ondersteuning in de thuissituatie voldoende is. Indien een
jongere al in zorg is bij XONAR kan er door middel van verlengde jeugdzorg hulp geboden
worden tot 23 jaar. De hulp richt zich zowel op de jeugdigen in het gezin, als op de ouders
en, waar mogelijk, op het betrokken netwerk.

DOELEN
We streven met deze vorm van hulp de volgende doelen na:
•
•
•
•
•
•

Weer op eigen kracht verder kunnen gaan;
Thuis blijven wonen of weer opnieuw thuis wonen;
Verminderen van de gedragsproblemen;
Verminderen van opvoedingsbelasting en vergroten van opvoedingsvaardigheden van
ouders;
Vergroten en gebruik maken van sociaal netwerk rondom het gezin;
Voldoende fysieke, psychische en affectieve omstandigheden en voldoende veiligheid
binnen de thuissituatie.

WERKWIJZE
De hulpverlener analyseert de hulpvraag van het gezin en stelt samen met hen een plan van
aanpak op. Er wordt in de hulpverlening gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals
oplossingsgerichte gespreksvoering, geven van psycho-educatie, leren van vaardigheden
aan gezinsleden, gezinstherapeutische technieken en vergroten en benutten van het sociaal
netwerk. De jeugdige staat centraal, waarbij we veel aandacht besteden aan de gehele
omgeving, met daarin ook ouders/verzorgers en, waar mogelijk, het sociaal netwerk. We
zoeken in het netwerk naar oplossingen en steunbronnen.
Wij bieden hulp en onderhouden contact met de jeugdige en het gezin middels een mix van
face-to-face contact en digitale middelen zoals beeldbellen, telefoneren, mailen en chatten.
Deze werkwijze wordt afgestemd op de hulpvraag en behoefte van de jeugdige en het gezin
zodat deze het beste tot zijn recht komt.

HET WORDT ECHT BETER.

Gedurende het traject is er voortdurend aandacht voor veiligheid binnen het gezin. Het gezin
krijgt een vaste begeleider die gedurende het hele hulpverleningstraject ondersteunt.

DUUR
De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag en wordt gezamenlijk met het gezin
afgestemd. Er wordt zo kort als het kan hulp geboden, maar zo lang als nodig.

LOCATIE
Het aanbod vindt plaats bij het gezin thuis. Als dit niet wenselijk is kan begeleiding ook op een
andere locatie plaatsvinden, zoals een XONAR locatie, school of elders.

MEER INFORMATIE
Heeft u interesse of vragen, neem gerust contact met ons op via de contactgegevens op
de achterzijde van deze folder. Alvorens u officieel aan te melden kunt u contact met ons
opnemen voor een informatief gesprek.

AANMELDEN
Uw kind of gezin wordt door de gemeente of een arts bij XONAR aangemeld voor
ondersteuning. U kunt zelf contact opnemen met de gemeente of uw arts als u een hulpvraag
heeft. U wordt vervolgens door XONAR uitgenodigd voor een zorgmatchgesprek.
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