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Is	  de	  hulpvraag	  zodanig	  dat	  vrienden,	  familie	  of	  mensen	  uit	  de	  
buurt	  u	  en	  uw	  kind	  niet	  verder	  kunnen	  helpen,	  dan	  zoekt	  uw	  
contactpersoon	  (de	  jeugdprofessional)	  naar	  iemand	  met	  de	  
juiste	  expertise.	  Altijd	  in	  overleg	  met	  u!	  Waar	  of	  door	  wie	  u	  ook	  
geholpen	  wordt,	  de	  jeugdprofessional	  blijft	  als	  regisseur	  samen	  
met	  u	  altijd	  betrokken	  als	  aanspreekpunt.	  Dit	  is	  in	  feite	  de	  kern	  
van	  de	  aanpak	  ‘één	  gezin,	  één	  plan,	  één	  regisseur.	  De	  gemeente	  
wil	  hiermee	  bereiken	  dat	  gezinnen	  met	  meerdere	  hulpvragen	  
met	  minder	  hulpverleners	  te	  maken	  krijgen.	  En	  dat	  de	  hulp	  die	  
zij	  krijgen	  van	  verschillende	  hulpverleners	  beter	  op	  elkaar	  
wordt	  afgestemd.	  	  

Een	  voorbeeld	  
Stel	  u	  het	  volgende	  gezin	  voor.	  De	  ouders	  van	  twee	  kinderen	  
hebben	  allebei	  een	  psychiatrische	  diagnose.	  Het	  oudste	  kind	  
heeft	  een	  autistische	  stoornis	  én	  diabetes,	  het	  jongste	  kind	  heeft	  
dyslexie.	  Naast	  de	  psychiatrische	  problemen	  die	  spelen	  hebben	  
de	  ouders	  een	  torenhoge	  schuld	  bij	  de	  woningbouwcorporatie.	  	  

Het	  jeugdteam	  
Zo’n	  gezin	  heeft	  één	  regisseur	  nodig	  die	  van	  alle	  problemen	  op	  
de	  hoogte	  is.	  In	  het	  jeugdteam	  werken	  jeugdprofessionals	  die	  
kennis	  hebben	  van	  psychiatrische	  problemen	  van	  de	  kinderen.	  
Zij	  kunnen	  daarom	  directe	  hulp	  verlenen	  voor	  de	  kinderen.	  Zij	  
helpen	  het	  oudste	  kind	  bijvoorbeeld	  met	  het	  opstellen	  van	  
enkele	  huisregels:	  je	  moet	  elke	  dag	  naar	  school	  en	  je	  moet	  
voldoende	  rust	  nemen	  om	  lichamelijke	  problemen	  te	  
voorkomen.	  	  	  

Het	  sociaal	  wijkteam	  
Jeugdprofessionals	  hebben	  niet	  alle	  kennis	  over	  financiële	  
schulden.	  Omdat	  er	  in	  dit	  gezin	  zoveel	  speelt	  rondom	  financiën,	  
werkt	  het	  jeugdteam	  nauw	  samen	  met	  een	  sociaal	  wijkteam	  in	  

de	  buurt.	  Dit	  is	  een	  team	  van	  hulpverleners	  die	  zich	  bezighouden	  
met	  allerlei	  soorten	  problemen	  en	  die	  contact	  hebben	  met	  
vrijwilligers	  en	  welzijnsorganisaties.	  Zo	  kan	  het	  zijn	  dat	  dit	  team	  
de	  jeugdprofessional	  ondersteunt	  of	  dat	  er	  iemand	  meegaat	  om	  
met	  u	  de	  financiële	  problemen	  op	  te	  lossen.	  	  

Behandeling	  van	  de	  ouders	  
In	  dit	  gezin	  gaat	  het	  tevens	  om	  de	  psychische	  problemen	  van	  de	  
ouders.	  Zij	  moeten	  worden	  behandeld	  door	  hulpverleners	  die	  
daarin	  gespecialiseerd	  zijn.	  Omdat	  het	  jeugdteam	  en	  het	  sociaal	  
wijkteam	  nauw	  met	  elkaar	  samenwerken	  wordt	  de	  hulp	  dichtbij	  
huis	  gezocht	  en	  worden	  de	  ouders	  hiervoor	  behandeld	  door	  een	  
gespecialiseerde	  organisatie.	  	  

Structuur	  in	  huis	  
Maar	  ook	  in	  huis	  moet	  alles	  weer	  gaan	  lopen.	  Er	  komt	  drie	  keer	  
in	  de	  week	  iemand	  langs	  voor	  thuisbegeleiding.	  Vooral	  structuur	  
is	  heel	  belangrijk	  voor	  dit	  gezin.	  Hier	  helpt	  een	  andere	  
organisatie	  dus	  bij.	  Tot	  slot	  is	  er	  behoefde	  aan	  huishoudelijke	  
hulp	  want	  ook	  daar	  vallen	  veel	  gaten	  die	  het	  gezin	  niet	  zelf	  
kunnen	  vullen.	  	  

Eén	  gezin,	  één	  plan,	  één	  regisseur	  
Kortom,	  het	  is	  duidelijk	  dat	  dit	  gezin	  maar	  moeilijk	  zelf	  de	  regie	  
kan	  nemen.	  Toch	  zorgt	  de	  nieuwe	  werkwijze	  in	  2015	  er	  voor	  dat	  
alle	  hulpvragen	  op	  elkaar	  worden	  afgestemd.	  Er	  is	  veel	  
communicatie	  tussen	  verschillende	  organisaties	  nodig,	  maar	  de	  
regisseur	  vanuit	  het	  jeugdteam	  heeft	  hier	  samen	  met	  het	  gezin	  
de	  leiding	  in.	  Er	  wordt	  gekeken	  wat	  als	  eerste	  aangepakt	  moet	  
worden	  en	  welke	  zaken	  kunnen	  wachten.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  
besloten	  wordt	  om	  met	  een	  beperkt	  aantal	  hulpverleners	  verder	  
te	  gaan.	  Altijd	  in	  overleg	  met	  u	  !	  


