Gemeente Alkmaar, Centrum voor Jeugd en Gezin, stroomschema PO – Jeugdhulp
START 1

START 2

START 3

START 4

Ondersteuningsvraag

Ondersteuningsspanning

Ondersteuningsnood

Crisis*

Opvoedingsvragen en vragen
rondom ontwikkeling van het
kind.

Opvoedingsvragen en vragen
rondom de ontwikkeling van
het kind.

Opvoedings- en
opgroeiproblemen zijn
complex en hardnekkig.

Ouder voelt zich competent,
zijn betrokken en delen bijv.
gesignaleerde zorgen vanuit
school.

Meervoudig, ouder twijfelt aan
eigen vaardigheden en
competenties.

Ouder voelt zich machteloos
en incompetent.

Er is voldoende steun vanuit
het netwerk.
Voldoende probleembesef,
inzicht en motivatie.
Thuissituatie is stabiel.

Steun is onvoldoende of is
niet aanwezig.

Regelmatig problemen thuis,
op school of in de buurt.

Er is een aaneenschakeling
van problemen thuis, op
school en of in de buurt.

Ondersteuning vanuit het
netwerk komt soms tekort.

Gezinsfactoren
problematisch.

Licht tot matige problematiek
en soms onbalans
(draagkracht-draaglast).
Gezinsfactoren lichte of matige
problematiek

Ouder in staat zelf
hulp te vragen?

Verhouding draagkrachtdraaglast ernstig verstoord.

-

JA

-

NEE

Opvoedings- en
opgroeiproblemen worden
acuut en escaleren in snel
tempo.
Het gevoel van
competenties is bij ouders
(tijdelijk) verdwenen.
Acute probleemsituatie met
het kind. Gezinscrisis.
Draagkracht-draaglast acuut
ernstig verstoord en in
disbalans.
Neem direct contact op
met 14072, aanmeld- en
adviesteam Jeugd, of
buiten kantooruren:
Crisisdienst Jeugd, 0887778887

Verwijs de ouder naar het CJG, o.a. op de website
staat het cursusaanbod en staan tips en adviezen.
www.cjgalkmaar.nl
Verwijs de ouder naar het
opvoedspreekuur/opvoedadviseur bij het CJG.
Geef de ouder het nummer van het Aanmeld- en
adviespunt van de Jeugd- en Gezinscoaches voor een
aanmelding voor begeleiding en ondersteuning van
een Jeugd- en Gezinscoach. Nummer 14072

! Bij vragen overleg met de Jeugd- en Gezinscoach die gekoppeld is aan jullie school.

Ouder heeft moeite om
een hulpvraag te
formuleren, maar heeft
wel besef en motivatie?

JA

-

-

NEE

Ondersteun de ouder door het gezamenlijk voor te
bereiden;
Ondersteun de ouder en bel samen met de ouder naar
het opvoedspreekuur of het Aanmeld- en adviespunt
van de Jeugd- en Gezinscoaches.
Organiseer een gesprek op school en nodig een
opvoedadviseur van het CJG of de Jeugd- en
Gezinscoach die gekoppeld is aan jullie school uit. Als
het samenwerkingsverband hierbij nodig, organiseer
dan een MDO

! Bespreek bij deze stap altijd voor met de Jeugd- en
Gezinscoach die gekoppeld is aan jullie school. Overweeg ook
melding in de Verwijsindex, zie vroegsamenwerken.nl
Ouder heeft onvoldoende of geen
probleembesef en -inzicht. Er is geen
motivatie. School heeft zorgen en heeft de
ouder advies gegeven hulp te zoeken. Ouder
komt niet aan bij het CJG of bij de Jeugd- en
Gezinscoaches. Zorgen nemen toe.

ZOZ vervolgstappen

Organiseer een MDO of kindbespreking en leg ouders van te voren
uit waarom het gesprek gaat plaatsvinden. Wat is het doel en wie
zitten er bij. Ouder(s) komt(en)?
NEE

JA

In het gesprek worden zowel de sterke als zorgelijke punten
genoemd (open en transparant). Er is ruimte om dit te analyseren
en er wordt gesproken over wat er moet gebeuren om de zorgen
te verminderen/weg te nemen. De Jeugd- en Gezinscoach kan voor
advies aanwezig zijn of neemt direct een aanmelding aan en neemt
deze mee naar kantoor en draagt het over aan het Aanmeld- en
adviespunt van de Jeugd- en Gezinscoaches.

Ouders zijn niet aanwezig. School neemt in overleg met Jeugden Gezinscoach een besluit of de zorgen die er liggen
meldingswaardig zijn voor Veilig Thuis.
School zal eerst voor dat zij een melding gaan doen bij Veilig
Thuis, de ouder moeten informeren over de melding bij Veilig
Thuis. Voorkeur gaat uit naar een gesprek, waarbij de ouder een
(laatste) kans krijgt om mee te werken aan een aanmelding.
Doen ouders dit niet, neemt school contact op met Veilig Thuis .
tel: 0800-2000 en volgt de route van Veilig Thuis.

Aanmelding Jeugd- en Gezinscoaches

Aanmeld- en
adviespunt
verwerkt de
aanmelding en
plaatst het gezin op
de lijst per regio.

Wekelijks wordt er in de casuïstiek
gekeken naar de nieuwe
aanmeldingen, wie heeft ruimte en
welke coach past het beste qua
ervaring en expertise.

Als er een Jeugd- en Gezinscoach beschikbaar is, dan zal hij/zij contact opnemen met de ouder en een kennismakingsafspraak te plannen. Afhankelijk van de
problematiek kan dit thuis bij de ouder of op school. De Jeugd- en Gezinscoach analyseert de hulpvraag en vraagt uit op alle leefgebieden, van het
aangemelde kind en van de gezinsleden.
De Jeugd- en Gezinscoach schrijft na het inventariseren een analyse en diagnostisch beeld en samen met de hulpvraag geeft hij/zij de ouder een advies en
stelt hij/zij samen met de ouder doelen (plan van aanpak).
De Jeugd- en Gezinscoach kan zelf opvoedingsondersteuning en begeleiding aanbieden als de problematiek licht of matig is en binnen afzienbare tijd is
opgelost (max. half jaar). Als blijkt dat de problematiek te zwaar is en er een langere periode aan hulpverlening nodig is, dan kan de Jeugd- en Gezinscoach
een beschikking afgeven voor hulp van de 2e lijn.
Bij een vastgelopen traject in het vrijwillig kader, zowel bij onmacht als onwil. Bij een toename aan zorgen, zal de Jeugd- en Gezinscoach in overleg met het
team en de gedragswetenschapper een besluit nemen om een ‘verzoek ter bespreking’ in te dienen bij de Beschermingstafel. De Jeugd- en Gezinscoach gaat
dan opschalen en bij het overleg zitten o.a. de Raad voor de Kinderbescherming en een Jeugdbeschermingsorganisatie.

!/? Vergeet niet:
! Vraag altijd toestemming aan de ouder voor overleg met zowel het CJG, een opvoedadviseur en de Jeugd- en
Gezinscoach. Geen toestemming dan kan je wel altijd de situatie anoniem bespreken.
! Is er sprake van kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling (fysieke, verbale, emotionele,
misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld), volg de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
? Vraag aan de ouder of zij hulp of steun hebben uit hun eigen (informele) netwerk of professioneel (formeel)
netwerk. Is er al hulpverlening betrokken (bij de ouder of andere gezinsleden).
! Is er al hulpverlening betrokken en heb je contactgegevens ontvangen van de ouder, nodig dan bij voorkeur de
hulpverlener uit voor het MDO of de kindbespreking. De Jeugd- en Gezinscoach hoeft er dan niet bij te zijn.

