
Veilig opgroeien 
Groeimeter 2014

Kleine kinderen worden groot. 
Transformeren doen we allemaal. 
Maak mee wat kinderen, jongeren, 
gezinnen onderweg ervaren bij Youké.

youkejeugd.nl

 Samen dichtbij thuis.

Youké omarmt het nieuwe stelsel. Niet omdat het moet, maar omdat het past bij onze visie voor een sterke jeugd. We willen meer 

aan de voorkant werken, laagdrempelig en dichtbij, dus in scholen, de kinderopvang, de sportclubs, de kerk of moskee. Daarom 

zijn we ook partner van het wijkgericht werken. Als we in de wijk de hulpverlening versterken zodat mensen ons eerder weten te 

vinden, dan kunnen we erger voorkomen. Dat spreekt ons aan.

De cliënt staat daarbij centraal. Niet wij, maar zij hebben de regie. We zijn er voor ze, op de plaats en het moment waar zij dat nodig 

hebben, maar we nemen het niet over. We streven ernaar dat de cliënt zich klant voelt. Meer dan nu gebeurt, wil Youké daarbij het 

informele netwerk, de vertrouwenspersonen rondom een cliënt, betrekken en versterken. Niet omdat de overheid dat wil, maar 

omdat wij daarin geloven. Daar liggen kansen die we nog beter kunnen benutten.

Samenwerken

In onze droom weten mensen uit alle bevolkingsgroepen de weg naar Youké te vinden omdat ze zich in de hulpverlening 

herkennen. We willen daartoe meer samenwerken met bijvoorbeeld vrijwilligers- en religieuze organisaties. Op die manier kunnen 

we ook bij gezinnen komen die we nu nog niet bereiken. 

Eén gezin, één plan. Het is ons doel om zo nauw samen te werken met bijvoorbeeld de jeugd-ggz en de verslavingszorg zodat 

cliënten niet langs vijf loketten hoeven, maar de hulp één samenhangend geheel is. Daar werken we nu onder andere aan in het 

Netwerk voor Jeugd.

Ontwikkelen

We realiseren ons dat veranderen de komende jaren de norm zal zijn. We hebben daarbij een duidelijk doel voor ogen: een 

ondernemende, fl exibele en effi ciënte organisatie die voeling heeft met én doet wat de samenleving en cliënten van haar vraagt. 

Dat is de uitdaging waar we voor staan. Dit vraagt van medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen. En als organisatie moeten we 

dat ondersteunen door onder andere minder bureaucratie en betere inzet van ICT. Cliënten willen verbinding voelen én houden. 

ICT maakt communicatie makkelijker én het werk voor medewerkers effi ciënter. We blijven innoveren en onszelf verbeteren.

Fawzia Nasrullah & Rob Hartings 

Raad van bestuur

“Tot dusver zijn begin- en eindmetingen gedaan bij 
203 jongeren / adolescenten (17+). De eerste resultaten 
ondersteunen de waarde van de ZRM en geven aan dat 
de geboden hulp effectief is.”
Ans Dekker, medewerker kwaliteit over zelfredzaamheid

 Zelfredzaamheid meten.
Youké biedt hulp van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Onderzoeksinstrumenten zoals vragenlijsten tonen effectiviteit van geboden 

hulp aan en bieden met een feedbackcyclus kansen op verdere professionalisering. Vragenlijsten zijn bij Youké een vast onderdeel in 

de hulpverlening aan de cliënt. Problematiek wordt gestandaardiseerd in kaart gebracht en levert meer objectieve informatie op wat 

de kwaliteit ten goede komt. Bij jongeren / adolescenten (17+) gebruikt Youké de ‘Zelfredzaamheid-Matrix’ (ZRM). Dit meet snel en 

eenvoudig op verschillende leefgebieden de mate van zelfredzaamheid. Deze vragenlijst behoeft nog verdere ontwikkeling. Daarom 

nemen we tegelijkertijd de goed onderzochte, genormeerde vragenlijst ‘Youth & Adult Self Report’ af. Juist door 

combineren van deze gegevens is het mogelijk onderzoek te doen naar o.a. de betrouwbaarheid, validiteit en het 

kunnen meten van effectiviteit. Hierin werken we samen met de onafhankelijk onderzoeksorganisatie Praktikon.

 Veranderen als het ijzer heet is.
Sophie (15) heeft al haar moed verzameld om voor het eerst te praten 

over de drugs, het misbruik en geweld bij haar thuis. Vrienden, behalve 

criminele, heeft ze eigenlijk niet. Sophie neemt haar docent van het 

laatste lesuur in vertrouwen. De vertrouwenspersoon op school, politie en 

huisarts worden direct ingelicht. In het ziekenhuis komen haar lichamelijke 

verwondingen aan het licht. Sophie vertrekt dezelfde middag nog naar een 

veilige plek op de crisishulp in Hilversum. Maar morgen?

Petra Brugman vertelt: “Naarmate de uren verstrijken, neemt de 

bereidheid tot veranderen af bij betrokkenen. Het allereerste uur vraagt 

van onze specialisten lef om snel te kiezen, het doorzien van complexe 

kindproblematiek, adequaat inzetten van het veiligheidsplan, kennis van 

interventies als ‘Signs of Safety’ en de sociale kaart. Vanaf het eerste uur 

wordt gewerkt aan herstel van rust en terugkeer naar huis door het eigen 

netwerk in te zetten. Vanavond is Sophie veilig op de groep. Wie kan 

morgen met Sophie thuis aanschuiven aan de dinertafel of wie kan met 

haar meekijken om te zorgen dat ze bij thuiskomst niet afgerekend wordt op 

“praten”? De oplossing begint bij Sophie. Aan het thuisfront wordt gewerkt 

zodat snel maximale veiligheid gewaarborgd kan worden.”

START
Vragen over opgroeien & opvoeden? 
Voor informatie, advies en aanmelding 
bel 0800 - 400 5000

 Ondernemende specialist 
 in opgroeien.
De expertise van een specialist in opgroeien kan op cruciale momenten 

een belangrijk verschil maken voor een kind, jongere of een gezin. 

Youké werkt met ondernemende en geregistreerde professionals. 

Zij durven het voortouw te nemen en werken daadkrachtig aan een 

oplossing. Onze autonome professionals hebben binnen kaders de 

ruimte om met de cliënt naar eigen inzicht te handelen en nemen 

verantwoordelijkheid voor hun keuzes. Refl ecterend vermogen, 

fl exibiliteit en vindingrijkheid zijn eigenschappen waarover onze 

professionals beschikken. 

Onze professionals zijn ervoor opgeleid om in specifi eke en 

ingewikkelde situaties op maat te handelen. Daarbij hanteren we het 

principe van de lerende organisatie met een open aanspreekcultuur, 

waarin feedbackcirkels en kennisdeling een terugkerend karakter 

hebben. Zij blijven zich door ontwikkelen, volgen trainingen en 

opleidingen binnen en buiten de ‘Youkademy’. Dat alles voor effectieve 

hulp en het versterken van de jeugd.

 Talent versterkt.
Ieder mens heeft een uniek talent. Door elkaars talent te kennen, stimuleer je elkaar in ondernemend gedrag. Omdat je goed bent 

in je unieke talent, durf je verantwoordelijkheid te nemen en durven anderen je verantwoordelijkheid te geven. De medewerkers 

van behandelgroep Pieter de Hooghlaan 87 onderzochten de talenten in hun team en hoe deze in te zetten voor de jongeren en 

gezinnen op de groep. 

Aan de hand van het jaarplan van de afdeling stelde ieder zich een doel. Er werden opdrachten vervuld en nieuwe inspirerende 

plannen gemaakt. Eén teamlid richtte zich op het verbeteren van het gezinsgericht werken, een ander koos verantwoordelijk te 

zijn voor de “terugkeer naar huis-trajecten”. Door anders te denken en uit te gaan van ieders unieke talent, werden nieuwe kansen 

gezien en benut.

“Ieder kind is oké en heeft 
een eigen, uniek talent. 
In dat waar je goed in bent, 
schuilt de kracht voor 
creatieve oplossingen die 
blijvend zijn.”
Rik Schieveen, 

Pedagogisch medewerker PH87

“Youké is erkend door 
keurmerkorganisatie Cedeo. 
Met deze erkenning kunnen 
we onze trainingen van de 
‘Youkademy’ aanmelden 
bij BAMW. Deelname levert 
voor de professional punten 
op voor herregistratie in het 
beroepsregister.”
Karin Philips, adviseur P&O

“De kracht van een crisis zit in het eerste uur.” 
Petra Brugman, afdelingshoofd Crisishulp ’t Gooi
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‘Youkademy’ aanmelden 
bij BAMW. Deelname levert 
voor de professional punten 
op voor herregistratie in het 
beroepsregister.”
Karin Philips, adviseur P&O

“De kracht van een crisis zit in het eerste uur.” 
Petra Brugman, afdelingshoofd Crisishulp ’t Gooi
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Volg youkejeugd op:

In de wijk

Wonen in een gezin

Onderwijs & Zorg

Crisishulp

Diagnostiek

Parels

Kwaliteit & Organisatie

Kind & Vechtscheiding 

Youké
sterke jeugd

Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 

jaar en hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden. Zo kort als kan 

en zo lang als nodig, zodat zij veilig en zelfstandig verder kunnen. 

Cliënten vinden ons dichtbij hun huis, in scholen, bij zorgteams en 

op locaties in de wijk.

Youké staat voor sterke jeugd. Ieder kind is oké. Met een eigen 

talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van onze hulp. Onze 

cliënt is onze belangrijkste samenwerkingspartner en weet zelf 

waar de oplossing ligt voor zijn hulpvraag. Daarnaast hebben we 

een groot aantal gespecialiseerde partners in de provincies Noord 

Holland, Utrecht en Gelderland.

Colofon
Tekst:  Eva Prins, Margriet van Griensven, Monique Zwart

Hoofdredactie:  Monique Zwart

Fotografi e:  Beeldbank Youké

Vormgeving:  Concreet geeft vorm

Oplage:  4.000 exemplaren

Legenda

 Leren communiceren met autisme.
Kinderen met de diagnose Autistische Spectrum Stoornis (ASS) hebben vaak moeite contact te maken met hun omgeving. 

Daardoor missen ze veel natuurlijke leermomenten. Met de door Youké gehanteerde methode Pivotal Response Treatment (PRT) 

worden bewust leermomenten gecreëerd vanuit wat de kinderen leuk vinden, bijvoorbeeld speelgoed, 

muziek of eten. Op die manier vergroten de kinderen hun motivatie tot contact maken en leren ze 

spelenderwijs basale vaardigheden als sociaal initiatief nemen. Ondertussen leren de ouders om deze 

technieken te gebruiken tijdens gewone, dagelijkse bezigheden zoals eten, aankleden en spelen. 

Ook de leerkracht van school of peuterspeelzaal kan bij de training worden betrokken. Caroline Fidder, 

pedagogisch medewerker op behandelgroep Snuffi e is heel enthousiast over de methode. 

“Je ziet dat het werkt. De kinderen gaan er meer, en met meer plezier, door praten en communiceren.”

 Seksualiteit bespreekbaar en veilig met het Vlaggensysteem.
Bij Youké worden medewerkers van alle afdelingen getraind op het bespreekbaar maken van seksualiteit in 

opvoedsituaties. Wanneer heeft een kind begeleiding nodig, wanneer moet je een kind iets verbieden en hoe doe 

je dat? Het zogenaamde ‘Vlaggensysteem’ geeft aan welk seksueel gedrag normaal is bij welke leeftijd, van nul tot 

achttien jaar. Met zes criteria en vier vlaggen om gedrag te categoriseren. Een groene vlag hoort bij normaal gedrag, 

geel en rood bij grensoverschrijdende situaties en bij een zwarte vlag gaat het om grensoverschrijdend en strafbaar  

gedrag. In iedere rapportage is seksuele ontwikkeling een vast onderdeel, net als sociaal emotionele, cognitieve en de 

lichamelijke ontwikkeling.

 Financieel gezonde uitdaging.
De productiviteit van Youké is de afgelopen jaren fors toegenomen. We helpen meer cliënten met hetzelfde budget 

(zie Tabel). Voorheen was er sprake van omvangrijke wachtlijsten. We stelden vast dat de effectiviteit van de geboden 

hulp afneemt na een periode wachten. In de periode 2011 –  2014 is het aantal cliënten dat langer wacht dan 63 dagen 

afgenomen.

Binnen Youké leggen we de verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk neer. Het hoofd van het team of afdeling is 

verantwoordelijk voor kwaliteit, kwantiteit van zorg, kosten, personeel en het fi nanciële resultaat. Youké is fi nancieel 

gezond. Gezien de toename van de risico’s in de bedrijfsvoering met de transitie naar de gemeenten, maken we ons 

zorgen over de fi nanciële buffer om tegenvallers op te vangen.

Oudertraining
Voor ouders van kinderen met een ASS is er ook een korte 
oudertraining (6 bijeenkomsten). Ouders krijgen hier meer 
informatie over autisme en leren specifi eke opvoedvaardigheden. 

Onze visie op seksualiteit
•  Seksualiteit hoort bij de gewone ontwikkeling van een 

kind. Dat vraagt om ruimte om te ontdekken en eigen 
grenzen te (her)kennen. 

•  De bespreekbaarheid van seksuele ontwikkeling is 
belangrijk. 

•  Kinderen bij Youké zijn kwetsbaar en daarom is 
passende ondersteuning van belang.

 Versterk de band met je kind.
Om te leren wat haar zoontje Damian (7 mnd) nodig heeft en een goede band met hem op te bouwen, volgt 

Annoeska (22) bij Youké het programma Hechter. 

Annoeska was nog in behandeling om van een drugsverslaving af te komen toen ze ongepland zwanger 

werd. Bureau Jeugdzorg regelde uit voorzorg een ondertoezichtstelling (OTS). Als één van de voorwaarden 

volgt Annoeska bij Youké een traject om een goede band met haar zoontje op te bouwen. Hechter is 

daarvan het laatste onderdeel. “Ik vind het heel interessant”, zegt ze. “Ik leer bijvoorbeeld om met hem 

te spelen en zijn lichaamstaal te lezen.” De tweewekelijkse bijeenkomsten volgt ze met vijf andere jonge 

moeders. Inmiddels gaat het zo goed, dat de OTS waarschijnlijk vroegtijdig stopt. “Maar ook dan maak ik 

Hechter zeker af.”

Een coach aan huis
Het programma Hechter wordt aangeboden in 
zowel groepsverband als individueel. In dat laatste 
geval komt er twee keer per week een coach thuis. 

“Ik leer hier vooral om goed naar mijn kind te kijken 
en zijn behoeften te lezen.”
Annoeska (22), moeder van Damian (7 mnd) over Hechter

 Jeugd werkt!
Meer dan 30 geslaagde trajecten naar werk. Dat is het doel van de deelname van Youké aan het 200-banenplan Noord 

Holland, een regionaal samenwerkingsverband om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Het plan is voor jongeren tot 23 jaar 

die door complexe problematiek of moeilijke omstandigheden hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een 

baan. In 1-op-1 begeleiding worden de wensen en mogelijkheden van de jongere in kaart gebracht. Welke baan past 

daarbij? En welke hulp is dan nodig om ervoor te zorgen dat de jongere aan het werk kan. En blijft! 

Onze trajectbegeleiders werken actief samen met werkgevers, opleidingen, brancheorganisaties en het gemeentelijke 

Leerwerkloket.

 Schakel naar kleurrijke zorg voor jeugd.
Youké werkt samen met Stichting Sabiel in de hulp aan kinderen en hun gezinnen met hulpvragen bij opvoeden en opgroeien. Sabiel is een 

migrantenorganisatie, opgericht door Marokkaanse vrouwen uit Ede. In de begeleiding vormt een specialist in opgroeien van Youké een 

duo met een vertrouwenspersoon van Sabiel. De vertrouwenspersonen van Sabiel vormen de schakel van het gezin naar Youké. Youké biedt 

vervolgens daar waar nodig hulp voor kind en ouders, daarbij altijd zoveel mogelijk aansluitend bij de kracht van het gezin met hun eigen 

netwerk en eigen (culturele) achtergrond. 

In Utrecht en Amersfoort werkt Youké al langer samen met Al Amal, een Marokkaanse zelfhulporganisatie. 

De samenwerking is geslaagd om verschillende redenen. De directieve, pragmatische aanpak van Al 

Amal bouwt vertrouwen op bij geïsoleerde Islamitische gezinnen. Youké lift als specialist in opgroeien 

mee op het vertrouwen dat de vertrouwenspersonen van Al Amal hebben opgebouwd.

 24-Uurszorg samen met ouders.
Ouders worden bij Youké steeds meer een vanzelfsprekende partner in de jeugd- en opvoedhulp. 

Door grotere ouderparticipatie sluit de zorg voor jeugd beter aan op de thuissituatie waardoor 

kinderen sneller terug naar huis kunnen, zo blijkt uit onderzoek bij Perspectief Thuis.

Bij Perspectief Thuis wordt behandelopname van het kind (24-uurs zorg) gecombineerd met 

intensieve gezinsbegeleiding. De hulp is gericht op terugkeer van het kind naar huis. Sinds een 

paar jaar worden de ouders, en hun netwerk, meer bij de zorg betrokken. Ze komen vaker op de 

groep, hebben meer inspraak, volgen oudercursussen en doen bijvoorbeeld mee aan het kerstdiner. 

Ouders waarderen deze omslag, zo blijkt, en ook de kinderen vinden het fi jn. Beiden ervaren hierdoor 

sterkere samenhang tussen de groep en thuis waardoor het voor de kinderen makkelijker wordt snel 

weer in de thuissituatie te functioneren.

Innovaties in de 24-uurszorg 
Ook daar denkt Youké samen met cliënten over na. 
Brainstormen met niet alleen specialisten maar ook 
beleidsmedewerkers van gemeenten, kunstenaars 
of ondernemers aan tafel. Wilt u ook in gesprek over 
innovaties in de zorg voor jeugd? 

“We kregen het vertrouwen dat het ertoe deed wat je als 
ouder zei. We voelden ons gehoord en serieus genomen.”
Vader Kees Pieter over de 24-uurs zorg

2011 2012 2013 2014  (tot juni)

Aantal unieke cliënten 2.139 2.412 2.665 1.901

Wachtenden 71 39 56 28

Cliënttevredenheid 8 8 8 8
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Legenda

 Leren communiceren met autisme.
Kinderen met de diagnose Autistische Spectrum Stoornis (ASS) hebben vaak moeite contact te maken met hun omgeving. 

Daardoor missen ze veel natuurlijke leermomenten. Met de door Youké gehanteerde methode Pivotal Response Treatment (PRT) 

worden bewust leermomenten gecreëerd vanuit wat de kinderen leuk vinden, bijvoorbeeld speelgoed, 

muziek of eten. Op die manier vergroten de kinderen hun motivatie tot contact maken en leren ze 

spelenderwijs basale vaardigheden als sociaal initiatief nemen. Ondertussen leren de ouders om deze 

technieken te gebruiken tijdens gewone, dagelijkse bezigheden zoals eten, aankleden en spelen. 

Ook de leerkracht van school of peuterspeelzaal kan bij de training worden betrokken. Caroline Fidder, 

pedagogisch medewerker op behandelgroep Snuffi e is heel enthousiast over de methode. 

“Je ziet dat het werkt. De kinderen gaan er meer, en met meer plezier, door praten en communiceren.”

 Seksualiteit bespreekbaar en veilig met het Vlaggensysteem.
Bij Youké worden medewerkers van alle afdelingen getraind op het bespreekbaar maken van seksualiteit in 

opvoedsituaties. Wanneer heeft een kind begeleiding nodig, wanneer moet je een kind iets verbieden en hoe doe 

je dat? Het zogenaamde ‘Vlaggensysteem’ geeft aan welk seksueel gedrag normaal is bij welke leeftijd, van nul tot 

achttien jaar. Met zes criteria en vier vlaggen om gedrag te categoriseren. Een groene vlag hoort bij normaal gedrag, 

geel en rood bij grensoverschrijdende situaties en bij een zwarte vlag gaat het om grensoverschrijdend en strafbaar  

gedrag. In iedere rapportage is seksuele ontwikkeling een vast onderdeel, net als sociaal emotionele, cognitieve en de 

lichamelijke ontwikkeling.

 Financieel gezonde uitdaging.
De productiviteit van Youké is de afgelopen jaren fors toegenomen. We helpen meer cliënten met hetzelfde budget 

(zie Tabel). Voorheen was er sprake van omvangrijke wachtlijsten. We stelden vast dat de effectiviteit van de geboden 

hulp afneemt na een periode wachten. In de periode 2011 –  2014 is het aantal cliënten dat langer wacht dan 63 dagen 

afgenomen.

Binnen Youké leggen we de verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk neer. Het hoofd van het team of afdeling is 

verantwoordelijk voor kwaliteit, kwantiteit van zorg, kosten, personeel en het fi nanciële resultaat. Youké is fi nancieel 

gezond. Gezien de toename van de risico’s in de bedrijfsvoering met de transitie naar de gemeenten, maken we ons 

zorgen over de fi nanciële buffer om tegenvallers op te vangen.

Oudertraining
Voor ouders van kinderen met een ASS is er ook een korte 
oudertraining (6 bijeenkomsten). Ouders krijgen hier meer 
informatie over autisme en leren specifi eke opvoedvaardigheden. 

Onze visie op seksualiteit
•  Seksualiteit hoort bij de gewone ontwikkeling van een 

kind. Dat vraagt om ruimte om te ontdekken en eigen 
grenzen te (her)kennen. 

•  De bespreekbaarheid van seksuele ontwikkeling is 
belangrijk. 

•  Kinderen bij Youké zijn kwetsbaar en daarom is 
passende ondersteuning van belang.

 Versterk de band met je kind.
Om te leren wat haar zoontje Damian (7 mnd) nodig heeft en een goede band met hem op te bouwen, volgt 

Annoeska (22) bij Youké het programma Hechter. 

Annoeska was nog in behandeling om van een drugsverslaving af te komen toen ze ongepland zwanger 

werd. Bureau Jeugdzorg regelde uit voorzorg een ondertoezichtstelling (OTS). Als één van de voorwaarden 

volgt Annoeska bij Youké een traject om een goede band met haar zoontje op te bouwen. Hechter is 

daarvan het laatste onderdeel. “Ik vind het heel interessant”, zegt ze. “Ik leer bijvoorbeeld om met hem 

te spelen en zijn lichaamstaal te lezen.” De tweewekelijkse bijeenkomsten volgt ze met vijf andere jonge 

moeders. Inmiddels gaat het zo goed, dat de OTS waarschijnlijk vroegtijdig stopt. “Maar ook dan maak ik 

Hechter zeker af.”

Een coach aan huis
Het programma Hechter wordt aangeboden in 
zowel groepsverband als individueel. In dat laatste 
geval komt er twee keer per week een coach thuis. 

“Ik leer hier vooral om goed naar mijn kind te kijken 
en zijn behoeften te lezen.”
Annoeska (22), moeder van Damian (7 mnd) over Hechter

 Jeugd werkt!
Meer dan 30 geslaagde trajecten naar werk. Dat is het doel van de deelname van Youké aan het 200-banenplan Noord 

Holland, een regionaal samenwerkingsverband om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Het plan is voor jongeren tot 23 jaar 

die door complexe problematiek of moeilijke omstandigheden hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een 

baan. In 1-op-1 begeleiding worden de wensen en mogelijkheden van de jongere in kaart gebracht. Welke baan past 

daarbij? En welke hulp is dan nodig om ervoor te zorgen dat de jongere aan het werk kan. En blijft! 

Onze trajectbegeleiders werken actief samen met werkgevers, opleidingen, brancheorganisaties en het gemeentelijke 

Leerwerkloket.

 Schakel naar kleurrijke zorg voor jeugd.
Youké werkt samen met Stichting Sabiel in de hulp aan kinderen en hun gezinnen met hulpvragen bij opvoeden en opgroeien. Sabiel is een 

migrantenorganisatie, opgericht door Marokkaanse vrouwen uit Ede. In de begeleiding vormt een specialist in opgroeien van Youké een 

duo met een vertrouwenspersoon van Sabiel. De vertrouwenspersonen van Sabiel vormen de schakel van het gezin naar Youké. Youké biedt 

vervolgens daar waar nodig hulp voor kind en ouders, daarbij altijd zoveel mogelijk aansluitend bij de kracht van het gezin met hun eigen 

netwerk en eigen (culturele) achtergrond. 

In Utrecht en Amersfoort werkt Youké al langer samen met Al Amal, een Marokkaanse zelfhulporganisatie. 

De samenwerking is geslaagd om verschillende redenen. De directieve, pragmatische aanpak van Al 

Amal bouwt vertrouwen op bij geïsoleerde Islamitische gezinnen. Youké lift als specialist in opgroeien 

mee op het vertrouwen dat de vertrouwenspersonen van Al Amal hebben opgebouwd.

 24-Uurszorg samen met ouders.
Ouders worden bij Youké steeds meer een vanzelfsprekende partner in de jeugd- en opvoedhulp. 

Door grotere ouderparticipatie sluit de zorg voor jeugd beter aan op de thuissituatie waardoor 

kinderen sneller terug naar huis kunnen, zo blijkt uit onderzoek bij Perspectief Thuis.

Bij Perspectief Thuis wordt behandelopname van het kind (24-uurs zorg) gecombineerd met 

intensieve gezinsbegeleiding. De hulp is gericht op terugkeer van het kind naar huis. Sinds een 

paar jaar worden de ouders, en hun netwerk, meer bij de zorg betrokken. Ze komen vaker op de 

groep, hebben meer inspraak, volgen oudercursussen en doen bijvoorbeeld mee aan het kerstdiner. 

Ouders waarderen deze omslag, zo blijkt, en ook de kinderen vinden het fi jn. Beiden ervaren hierdoor 

sterkere samenhang tussen de groep en thuis waardoor het voor de kinderen makkelijker wordt snel 

weer in de thuissituatie te functioneren.

Innovaties in de 24-uurszorg 
Ook daar denkt Youké samen met cliënten over na. 
Brainstormen met niet alleen specialisten maar ook 
beleidsmedewerkers van gemeenten, kunstenaars 
of ondernemers aan tafel. Wilt u ook in gesprek over 
innovaties in de zorg voor jeugd? 

“We kregen het vertrouwen dat het ertoe deed wat je als 
ouder zei. We voelden ons gehoord en serieus genomen.”
Vader Kees Pieter over de 24-uurs zorg

2011 2012 2013 2014  (tot juni)

Aantal unieke cliënten 2.139 2.412 2.665 1.901

Wachtenden 71 39 56 28

Cliënttevredenheid 8 8 8 8



 Positief gedrag is te leren.
Kinderen tussen de 4 en 7 jaar met gedragsproblemen op school leren in het programma STOP4-7 positief 

gedrag aan. Deze vroege hulp, waarbij ook ouders en leerkrachten worden betrokken, helpt erger voorkomen. 

STOP4-7 staat voor Samen sterker Terug Op Pad en is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld vaak ruzie 

maken, veel driftbuien en moeite met afspraken hebben. In de training, die tien weken duurt, ligt het accent 

op het veelvuldig belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag. De ervaring leert dat 

gedragsproblemen hierdoor afnemen en kinderen het gezag van volwassenen accepteren.

De kracht van STOP4-7 is dat ook de ouders en leerkrachten een training krijgen, deels apart en deels met 

de kinderen om de geleerde vaardigheden te oefenen. Hierdoor werken alle betrokkenen op dezelfde manier 

aan het bevorderen van positief gedrag waardoor het resultaat langer beklijft – thuis en op school.
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 De gouden driehoek van een scholier.
In regio ’t Gooi stelden we aan scholen de droomvraag: Stel je wordt wakker en passend 

onderwijs is ingevoerd. Op school is alles perfect in orde, de situatie is ideaal voor iedereen. 

Hoe ziet dat eruit? 

Het antwoord van school is: “Iedereen weet elkaar snel en eenvoudig te vinden. 

Youké is als specialist in opgroeien en trainer “onzichtbaar” aanwezig in het 

multidisciplinaire zorgteam van school. Samen signaleren we uitval vroeg en 

handelen we snel op afroep. De overdracht van jongeren en hun problematiek 

vanuit PO naar VO is zonder verrassingen door de gouden driehoek van ouders, 

school en jeugdzorg. Iedereen doet waar hij/zij goed in is. Daar waar nodig is 

er, naast ondersteuning van jongeren op school, ook ondersteuning thuis. Zo 

functioneert de driehoek ouders, school en jeugdzorg optimaal en bereiken we 

samen sterke jeugd.”

“In de afgelopen 25 jaar heb ik nog niet 
meegemaakt dat jeugd- & opvoedhulp zo nauw 
samenwerkte en daadwerkelijk aanwezig was op 
school.”
Teamleider van Hilvertsheem (Voortgezet Onderwijs) 

over de gouden driehoek

“Na het kennismakingsgesprek zie ik vaak opluchting. 
Jongeren lijken te denken: “Er mag iets met mij aan de 
hand zijn, zonder dat ik daar op afgerekend word.”
Ton van Rijswijk, Afdelingshoofd “De Dijk”

“Omdat ik nu rust om me heen heb, 
voel ik me veel gelukkiger.”
Monipha (14) over haar pleeggezin

Ook uw droom? 
Vraag naar de Onderwijs-Zorg-Combinatie.

“Dion (6) was agressief, had vaak een grote mond en geen respect 
voor regels. Sinds de training is hij rustiger, luistert beter en weet 
hoe hij een probleem in stapjes op kan lossen. Ik reageer zelf minder 
geïrriteerd. Ik heb geleerd hoe ik Dion positief kan benaderen.” 
Moeder Andrea over STOP4-7

“Nu ik heb gezien dat dit jeugdzorg is, dan 
mag mijn kind daar naar toe!”
Vader van Kay (4) over jeugdzorg in de school bij Boulevard410

 De school als werkplaats.
Boulevard410 is het eerste integraal kindcentrum van Amersfoort. Dit centrum begeleidt 

kinderen (4 - 13 jaar) in hun eigen leefomgeving bij hun uitdagingen rond opgroeien, onderwijs 

en vrije tijd. Boulevard410 bundelt expertise uit speciaal basisonderwijs (stichting SO met 

o.a. Leespaleis en Rekentuin), specialist in opgroeien en opvoeden (Youké), kinderopvang 

en activiteiten (Bzzzonder), fysiotherapie (Kind en Motoriek) en logopedie (Sprekenderwijs). 

Deze samenwerking maakt dat kinderen met leer-, opgroei- en opvoedprobleem en hun 

ouders op één locatie terecht kunnen. De moeder van Kay (4) vertelt: “Ik ben blij dat Kay 

voorlopig op één plek is met twee dagen basisschool en twee dagen dagbehandeling 

en dat gewoon in de wijk. Na een half jaar kijken we of hij doorgroeit naar regulier of 

speciaal onderwijs. Maar ook dan blijft hij op dezelfde veilige plek.”

Begin 2015 opent het tweede integrale 
kindcentrum in Amersfoort.

 “In dit pleeggezin heb ik rust.”
Vanwege de dagelijkse heftige ruzies tussen haar ouders kon en wilde Monipha (14) niet meer thuis 

wonen. Ze woont nu in een pleeggezin. “Op een gegeven moment liep een ruzie zo uit de 

hand dat de politie aan de deur stond. Zij namen me mee. Ik heb toen aangegeven dat ik 

ergens anders wilde wonen. Youké regelde een pleeggezin: Joke en Hans en hun zoontje 

van zes. Hier heb ik rust. Daardoor voel ik me veel blijer en gaat het ook beter op school. 

Mijn ouders zijn inmiddels gescheiden. Dat is wel een opluchting. Ik spreek en zie ze af 

en toe. Na acht maanden wordt er gekeken of ik terug naar huis kan. Ik wil uiteindelijk wel 

terug, naar allebei, maar voor nu vind ik het hier fi jner.”

 Een veilige basis in een gezinshuis.
Als het thuis niet meer gaat, kan een gezinshuis voor jongeren een alternatief (t)huis zijn. Een gezinshuis 

combineert professionele zorg met de veiligheid, warmte en continuïteit van een gewoon gezin. 

“Deze opvang is vooral geschikt voor jongeren die emotioneel zo beschadigd zijn 

dat ze de nabijheid van een pleeggezin niet aankunnen”, vertelt gezinshuisouder 

Eunice Timmerman. “We hebben bijvoorbeeld een meisje met een ernstige 

hechtingsstoornis; soms zegt ze dagen niks.” Anders dan voor pleegouders, is 

het gezinshuis voor Eunice en haar man Floris, hun werk. Ze zijn zelfstandig 

ondernemer en krijgen jaarlijks scholing en intervisie. Ze vangen maximaal vier 

kinderen op, in hun eigen gezin dat nog drie thuiswonende kinderen telt. Eunice: 

“Anders dan op een groep, zijn wij er altijd. Ook als er confl icten zijn. Daardoor 

krijgen deze jongeren weer (zelf)vertrouwen.”

 Cabrioteam UMC paraat voor thuisloze jongeren.
Wanneer een thuisloze jongere in crisisopvang 17+ De Dijk verblijft, is niet 

altijd bekend met welke problemen hij of zij kampt. Vaak speelt psychiatrische 

problematiek een rol. Het Utrecht Medisch Centrum stuurt dan het Cabrioteam op 

pad: een multidisciplinair team dat contact legt voor een eerste screening. Eventueel 

volgt advies voor nader onderzoek, diagnose en behandeling. 

Het cabrioteam voert een kennismakingsgesprek met de jongere om een snelle indruk 

te krijgen van wat er speelt. Ton van Rijswijk, afdelingshoofd ‘De Dijk’: “We delen de 

zorg. De screening wordt gebruikt om de jongere zo effectief mogelijk te begeleiden, 

zodat hij snel zelfstandig verder kan. Sterke jeugd is ons enige doel.”

In deze samenwerking doen Victas en Altrecht ook mee.

 ”Pubers zijn leuk!”
Pleeggezinnen voor pubers zijn moeilijk te vinden. Joke, pleegmoeder van Monipha, 

wilde juist graag een puber. “Ik vind pubers leuk en makkelijker dan een jong 

kind. Ze zijn al heel zelfstandig en je kan op een volwassen manier met ze praten 

en overleggen. Monipha neemt ook vaak vriendinnen mee – dat brengt een hoop 

gezelligheid.”

  In 2015 breidt Youké uit 
met gezinshuizen.

 Er zijn drie Verbindingsteams in drie regio’s Eemland, 
Gooi & Vechtstreek en Foodvalley. Samen begeleiden ze zo’n 
zestig jongeren/gezinnen. Dit is in samenwerking met Altrecht, 
Reinaerde, Amerpoort, Jellinek Gooi & Vechtstreek en Victas.

 Uithuisplaatsing voorkomen.
Een zelfgekozen mentor uit het eigen netwerk (JIM*) en een multidisciplinair expertteam dat deze 

mentor - en het gezin - ondersteunt. Dat is de kern van het Verbindingsteam, een nieuw zorginitiatief 

voor jongeren bij wie uithuisplaatsing dreigt. De hulp (aan huis) is er op gericht om dit te voorkomen 

en de jongere toch thuis, bij iemand uit eigen netwerk of zelfstandig te laten wonen. 

Deze samenwerking tussen het informele en het formele netwerk, is veelbelovend, zo blijkt uit 

onderzoek door Labyrinth. “Wat mensen zelf kunnen, doen zij zelf. Waar hulpverlening nodig is, 

verlenen we hulp”, zegt systeemtherapeut Suzanne de Ruig die deelneemt vanuit Youké. “En wat het 

team zo sterk maakt, is het ontbreken van schotten. Nu vraag ik een GGZ-diagnose direct aan mijn 

GGZ-collega uit het Verbindingsteam. Veel sneller en klantvriendelijker.”

*JIM = de door Jullie Ingezette Mentor

“Een keer een blowtje en een biertje, je weet hoe dat gaat. 
Ik mag er nog wat van zeggen, want ik ben zijn tante en ik ben 
dan stoer vindt hij.” 
Een JIM over haar eigen unieke inbreng

Positief opvoeden versterkt de kracht 
van kinderen en ouders met effect op 
het gezin, in de klas en het netwerk.

Elke jongere heeft een toekomstdroom, 
die start bij eigen keuzes, een stabiel 
netwerk en zelfstandig verder kunnen.

 “Niet alles lost zich op met een ouderschapsplan.”
Zeker vijfentwintig omgangsgeschillen per week behandelt de rechtbank Utrecht. Vaak moeten ouders na een 

scheiding een nieuwe weg vinden in het gezamenlijk ouderschap. Dat de zaak voor de rechter komt, betekent 

dat ouders er samen niet uitkomen. Een kinderrechter vertelt: “Niet alles lost zich op met een ouderschapsplan. 

Uiteindelijk moeten ouders leren het ouderschap zonder partnerschap vorm te geven. Mediation, begeleide 

omgang of onderzoeken van de Raad zijn niet altijd voldoende. Hulpaanbod dat begeleiding en bemiddeling 

combineert is een welkome aanvulling. Het kan het wantrouwen tussen ex-partners doorbreken. Zo hoeft de 

zaak niet drie keer per jaar voor te komen. Het kan verdere juridische ellende, ingrijpende onderzoeken of zelfs 

ondertoezichtstellingen beperken.”

Vragen over kinderen & vechtscheidingen? 
Bel START op 0800 - 400 5000

youkejeugd.nl

Kies pleegzorgKies voor mij

Volg youkejeugd op:

Informatiepakket? 
033 463 25 14 of
info@youkejeugd.nl

youkejeugd.nl

Regio’s
1. Regio Eemland
2. Regio Food Valley 
3. Regio Gooi en Vechtstreek
4. Regio Lekstroom 
5. Regio Utrecht West
6. Regio Utrecht stad
7. Regio Zuid-Oost Utrecht
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 Omarmen van nieuwe werkwijze in de wijk.
Lineke Bosscher werkt sinds 2013 als teamleider van een generalistisch wijkteam met mensen van 0 tot 100 jaar.  

Lineke is enthousiast over de nieuwe werkwijze: “Doordat we werken in de wijk, geen indicatie nodig hebben en 

alles zelf oppakken, is het aantal hulpverleners in een gezin veel minder. De mensen hoeven hun verhaal maar 

één keer te vertellen.” Het wijkteam schakelt waar nodig de hulp in van iemand uit het eigen team die bekend 

is met specialistische problematiek. Lineke en haar team werken aan het versterken van de eigen kracht van de 

wijkbewoners. Het moeilijkste vindt Lineke: “Op je handen zitten en het tempo van de burger volgen.”

“Eerder hadden we een puber in huis. Ze bloeide op en leerde 
dat samen een “gezin” vormen liefdevol, gezellig en veilig kon 
zijn. En nu woont ze zelfstandig in haar minihuisje. Trots!” 
Crisispleegmoeder Tischa

 Crisispleegzorg; een bewuste keuze.
Crisispleegzorg is er voor kinderen of jongeren die direct opvang nodig hebben. Het pleeggezin biedt vier weken 

opvang. In die tijd onderzoeken Youké en Bureau Jeugdzorg waar het kind in de nabije toekomst veilig en goed 

kan opgroeien. Crisispleegmoeder Tischa Neve: “Ons eerste crisispleegkindje was een meisje van vijfenhalf jaar. 

We waren er voor haar, boden haar een warm nest, maar hielden ook gepaste afstand. En natuurlijk waren we ook 

best onzeker over ons eigen gevoel als ze weer weg zou gaan. Maar crisisopvang was een bewuste keuze. Het 

was lastig om na een aantal weken, waarin we echt naar elkaar toe groeiden, weer afscheid van haar te nemen. 

Dat viel niet mee, maar het was ook goed.”
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 Positief gedrag is te leren.
Kinderen tussen de 4 en 7 jaar met gedragsproblemen op school leren in het programma STOP4-7 positief 

gedrag aan. Deze vroege hulp, waarbij ook ouders en leerkrachten worden betrokken, helpt erger voorkomen. 

STOP4-7 staat voor Samen sterker Terug Op Pad en is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld vaak ruzie 

maken, veel driftbuien en moeite met afspraken hebben. In de training, die tien weken duurt, ligt het accent 

op het veelvuldig belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag. De ervaring leert dat 

gedragsproblemen hierdoor afnemen en kinderen het gezag van volwassenen accepteren.

De kracht van STOP4-7 is dat ook de ouders en leerkrachten een training krijgen, deels apart en deels met 

de kinderen om de geleerde vaardigheden te oefenen. Hierdoor werken alle betrokkenen op dezelfde manier 

aan het bevorderen van positief gedrag waardoor het resultaat langer beklijft – thuis en op school.
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 De gouden driehoek van een scholier.
In regio ’t Gooi stelden we aan scholen de droomvraag: Stel je wordt wakker en passend 

onderwijs is ingevoerd. Op school is alles perfect in orde, de situatie is ideaal voor iedereen. 

Hoe ziet dat eruit? 

Het antwoord van school is: “Iedereen weet elkaar snel en eenvoudig te vinden. 

Youké is als specialist in opgroeien en trainer “onzichtbaar” aanwezig in het 

multidisciplinaire zorgteam van school. Samen signaleren we uitval vroeg en 

handelen we snel op afroep. De overdracht van jongeren en hun problematiek 

vanuit PO naar VO is zonder verrassingen door de gouden driehoek van ouders, 

school en jeugdzorg. Iedereen doet waar hij/zij goed in is. Daar waar nodig is 

er, naast ondersteuning van jongeren op school, ook ondersteuning thuis. Zo 

functioneert de driehoek ouders, school en jeugdzorg optimaal en bereiken we 

samen sterke jeugd.”

“In de afgelopen 25 jaar heb ik nog niet 
meegemaakt dat jeugd- & opvoedhulp zo nauw 
samenwerkte en daadwerkelijk aanwezig was op 
school.”
Teamleider van Hilvertsheem (Voortgezet Onderwijs) 

over de gouden driehoek

“Na het kennismakingsgesprek zie ik vaak opluchting. 
Jongeren lijken te denken: “Er mag iets met mij aan de 
hand zijn, zonder dat ik daar op afgerekend word.”
Ton van Rijswijk, Afdelingshoofd “De Dijk”

“Omdat ik nu rust om me heen heb, 
voel ik me veel gelukkiger.”
Monipha (14) over haar pleeggezin

Ook uw droom? 
Vraag naar de Onderwijs-Zorg-Combinatie.

“Dion (6) was agressief, had vaak een grote mond en geen respect 
voor regels. Sinds de training is hij rustiger, luistert beter en weet 
hoe hij een probleem in stapjes op kan lossen. Ik reageer zelf minder 
geïrriteerd. Ik heb geleerd hoe ik Dion positief kan benaderen.” 
Moeder Andrea over STOP4-7

“Nu ik heb gezien dat dit jeugdzorg is, dan 
mag mijn kind daar naar toe!”
Vader van Kay (4) over jeugdzorg in de school bij Boulevard410

 De school als werkplaats.
Boulevard410 is het eerste integraal kindcentrum van Amersfoort. Dit centrum begeleidt 

kinderen (4 - 13 jaar) in hun eigen leefomgeving bij hun uitdagingen rond opgroeien, onderwijs 

en vrije tijd. Boulevard410 bundelt expertise uit speciaal basisonderwijs (stichting SO met 

o.a. Leespaleis en Rekentuin), specialist in opgroeien en opvoeden (Youké), kinderopvang 

en activiteiten (Bzzzonder), fysiotherapie (Kind en Motoriek) en logopedie (Sprekenderwijs). 

Deze samenwerking maakt dat kinderen met leer-, opgroei- en opvoedprobleem en hun 

ouders op één locatie terecht kunnen. De moeder van Kay (4) vertelt: “Ik ben blij dat Kay 

voorlopig op één plek is met twee dagen basisschool en twee dagen dagbehandeling 

en dat gewoon in de wijk. Na een half jaar kijken we of hij doorgroeit naar regulier of 

speciaal onderwijs. Maar ook dan blijft hij op dezelfde veilige plek.”

Begin 2015 opent het tweede integrale 
kindcentrum in Amersfoort.

 “In dit pleeggezin heb ik rust.”
Vanwege de dagelijkse heftige ruzies tussen haar ouders kon en wilde Monipha (14) niet meer thuis 

wonen. Ze woont nu in een pleeggezin. “Op een gegeven moment liep een ruzie zo uit de 

hand dat de politie aan de deur stond. Zij namen me mee. Ik heb toen aangegeven dat ik 

ergens anders wilde wonen. Youké regelde een pleeggezin: Joke en Hans en hun zoontje 

van zes. Hier heb ik rust. Daardoor voel ik me veel blijer en gaat het ook beter op school. 

Mijn ouders zijn inmiddels gescheiden. Dat is wel een opluchting. Ik spreek en zie ze af 

en toe. Na acht maanden wordt er gekeken of ik terug naar huis kan. Ik wil uiteindelijk wel 

terug, naar allebei, maar voor nu vind ik het hier fi jner.”

 Een veilige basis in een gezinshuis.
Als het thuis niet meer gaat, kan een gezinshuis voor jongeren een alternatief (t)huis zijn. Een gezinshuis 

combineert professionele zorg met de veiligheid, warmte en continuïteit van een gewoon gezin. 

“Deze opvang is vooral geschikt voor jongeren die emotioneel zo beschadigd zijn 

dat ze de nabijheid van een pleeggezin niet aankunnen”, vertelt gezinshuisouder 

Eunice Timmerman. “We hebben bijvoorbeeld een meisje met een ernstige 

hechtingsstoornis; soms zegt ze dagen niks.” Anders dan voor pleegouders, is 

het gezinshuis voor Eunice en haar man Floris, hun werk. Ze zijn zelfstandig 

ondernemer en krijgen jaarlijks scholing en intervisie. Ze vangen maximaal vier 

kinderen op, in hun eigen gezin dat nog drie thuiswonende kinderen telt. Eunice: 

“Anders dan op een groep, zijn wij er altijd. Ook als er confl icten zijn. Daardoor 

krijgen deze jongeren weer (zelf)vertrouwen.”

 Cabrioteam UMC paraat voor thuisloze jongeren.
Wanneer een thuisloze jongere in crisisopvang 17+ De Dijk verblijft, is niet 

altijd bekend met welke problemen hij of zij kampt. Vaak speelt psychiatrische 

problematiek een rol. Het Utrecht Medisch Centrum stuurt dan het Cabrioteam op 

pad: een multidisciplinair team dat contact legt voor een eerste screening. Eventueel 

volgt advies voor nader onderzoek, diagnose en behandeling. 

Het cabrioteam voert een kennismakingsgesprek met de jongere om een snelle indruk 

te krijgen van wat er speelt. Ton van Rijswijk, afdelingshoofd ‘De Dijk’: “We delen de 

zorg. De screening wordt gebruikt om de jongere zo effectief mogelijk te begeleiden, 

zodat hij snel zelfstandig verder kan. Sterke jeugd is ons enige doel.”

In deze samenwerking doen Victas en Altrecht ook mee.

 ”Pubers zijn leuk!”
Pleeggezinnen voor pubers zijn moeilijk te vinden. Joke, pleegmoeder van Monipha, 

wilde juist graag een puber. “Ik vind pubers leuk en makkelijker dan een jong 

kind. Ze zijn al heel zelfstandig en je kan op een volwassen manier met ze praten 

en overleggen. Monipha neemt ook vaak vriendinnen mee – dat brengt een hoop 

gezelligheid.”

  In 2015 breidt Youké uit 
met gezinshuizen.

 Er zijn drie Verbindingsteams in drie regio’s Eemland, 
Gooi & Vechtstreek en Foodvalley. Samen begeleiden ze zo’n 
zestig jongeren/gezinnen. Dit is in samenwerking met Altrecht, 
Reinaerde, Amerpoort, Jellinek Gooi & Vechtstreek en Victas.

 Uithuisplaatsing voorkomen.
Een zelfgekozen mentor uit het eigen netwerk (JIM*) en een multidisciplinair expertteam dat deze 

mentor - en het gezin - ondersteunt. Dat is de kern van het Verbindingsteam, een nieuw zorginitiatief 

voor jongeren bij wie uithuisplaatsing dreigt. De hulp (aan huis) is er op gericht om dit te voorkomen 

en de jongere toch thuis, bij iemand uit eigen netwerk of zelfstandig te laten wonen. 

Deze samenwerking tussen het informele en het formele netwerk, is veelbelovend, zo blijkt uit 

onderzoek door Labyrinth. “Wat mensen zelf kunnen, doen zij zelf. Waar hulpverlening nodig is, 

verlenen we hulp”, zegt systeemtherapeut Suzanne de Ruig die deelneemt vanuit Youké. “En wat het 

team zo sterk maakt, is het ontbreken van schotten. Nu vraag ik een GGZ-diagnose direct aan mijn 

GGZ-collega uit het Verbindingsteam. Veel sneller en klantvriendelijker.”

*JIM = de door Jullie Ingezette Mentor

“Een keer een blowtje en een biertje, je weet hoe dat gaat. 
Ik mag er nog wat van zeggen, want ik ben zijn tante en ik ben 
dan stoer vindt hij.” 
Een JIM over haar eigen unieke inbreng

Positief opvoeden versterkt de kracht 
van kinderen en ouders met effect op 
het gezin, in de klas en het netwerk.

Elke jongere heeft een toekomstdroom, 
die start bij eigen keuzes, een stabiel 
netwerk en zelfstandig verder kunnen.

 “Niet alles lost zich op met een ouderschapsplan.”
Zeker vijfentwintig omgangsgeschillen per week behandelt de rechtbank Utrecht. Vaak moeten ouders na een 

scheiding een nieuwe weg vinden in het gezamenlijk ouderschap. Dat de zaak voor de rechter komt, betekent 

dat ouders er samen niet uitkomen. Een kinderrechter vertelt: “Niet alles lost zich op met een ouderschapsplan. 

Uiteindelijk moeten ouders leren het ouderschap zonder partnerschap vorm te geven. Mediation, begeleide 

omgang of onderzoeken van de Raad zijn niet altijd voldoende. Hulpaanbod dat begeleiding en bemiddeling 

combineert is een welkome aanvulling. Het kan het wantrouwen tussen ex-partners doorbreken. Zo hoeft de 

zaak niet drie keer per jaar voor te komen. Het kan verdere juridische ellende, ingrijpende onderzoeken of zelfs 

ondertoezichtstellingen beperken.”

Vragen over kinderen & vechtscheidingen? 
Bel START op 0800 - 400 5000

youkejeugd.nl

Kies pleegzorgKies voor mij

Volg youkejeugd op:

Informatiepakket? 
033 463 25 14 of
info@youkejeugd.nl

youkejeugd.nl

Regio’s
1. Regio Eemland
2. Regio Food Valley 
3. Regio Gooi en Vechtstreek
4. Regio Lekstroom 
5. Regio Utrecht West
6. Regio Utrecht stad
7. Regio Zuid-Oost Utrecht
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 Omarmen van nieuwe werkwijze in de wijk.
Lineke Bosscher werkt sinds 2013 als teamleider van een generalistisch wijkteam met mensen van 0 tot 100 jaar.  

Lineke is enthousiast over de nieuwe werkwijze: “Doordat we werken in de wijk, geen indicatie nodig hebben en 

alles zelf oppakken, is het aantal hulpverleners in een gezin veel minder. De mensen hoeven hun verhaal maar 

één keer te vertellen.” Het wijkteam schakelt waar nodig de hulp in van iemand uit het eigen team die bekend 

is met specialistische problematiek. Lineke en haar team werken aan het versterken van de eigen kracht van de 

wijkbewoners. Het moeilijkste vindt Lineke: “Op je handen zitten en het tempo van de burger volgen.”

“Eerder hadden we een puber in huis. Ze bloeide op en leerde 
dat samen een “gezin” vormen liefdevol, gezellig en veilig kon 
zijn. En nu woont ze zelfstandig in haar minihuisje. Trots!” 
Crisispleegmoeder Tischa

 Crisispleegzorg; een bewuste keuze.
Crisispleegzorg is er voor kinderen of jongeren die direct opvang nodig hebben. Het pleeggezin biedt vier weken 

opvang. In die tijd onderzoeken Youké en Bureau Jeugdzorg waar het kind in de nabije toekomst veilig en goed 

kan opgroeien. Crisispleegmoeder Tischa Neve: “Ons eerste crisispleegkindje was een meisje van vijfenhalf jaar. 

We waren er voor haar, boden haar een warm nest, maar hielden ook gepaste afstand. En natuurlijk waren we ook 

best onzeker over ons eigen gevoel als ze weer weg zou gaan. Maar crisisopvang was een bewuste keuze. Het 

was lastig om na een aantal weken, waarin we echt naar elkaar toe groeiden, weer afscheid van haar te nemen. 

Dat viel niet mee, maar het was ook goed.”
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 Positief gedrag is te leren.
Kinderen tussen de 4 en 7 jaar met gedragsproblemen op school leren in het programma STOP4-7 positief 

gedrag aan. Deze vroege hulp, waarbij ook ouders en leerkrachten worden betrokken, helpt erger voorkomen. 

STOP4-7 staat voor Samen sterker Terug Op Pad en is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld vaak ruzie 

maken, veel driftbuien en moeite met afspraken hebben. In de training, die tien weken duurt, ligt het accent 

op het veelvuldig belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag. De ervaring leert dat 

gedragsproblemen hierdoor afnemen en kinderen het gezag van volwassenen accepteren.

De kracht van STOP4-7 is dat ook de ouders en leerkrachten een training krijgen, deels apart en deels met 

de kinderen om de geleerde vaardigheden te oefenen. Hierdoor werken alle betrokkenen op dezelfde manier 

aan het bevorderen van positief gedrag waardoor het resultaat langer beklijft – thuis en op school.
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 De gouden driehoek van een scholier.
In regio ’t Gooi stelden we aan scholen de droomvraag: Stel je wordt wakker en passend 

onderwijs is ingevoerd. Op school is alles perfect in orde, de situatie is ideaal voor iedereen. 

Hoe ziet dat eruit? 

Het antwoord van school is: “Iedereen weet elkaar snel en eenvoudig te vinden. 

Youké is als specialist in opgroeien en trainer “onzichtbaar” aanwezig in het 

multidisciplinaire zorgteam van school. Samen signaleren we uitval vroeg en 

handelen we snel op afroep. De overdracht van jongeren en hun problematiek 

vanuit PO naar VO is zonder verrassingen door de gouden driehoek van ouders, 

school en jeugdzorg. Iedereen doet waar hij/zij goed in is. Daar waar nodig is 

er, naast ondersteuning van jongeren op school, ook ondersteuning thuis. Zo 

functioneert de driehoek ouders, school en jeugdzorg optimaal en bereiken we 

samen sterke jeugd.”

“In de afgelopen 25 jaar heb ik nog niet 
meegemaakt dat jeugd- & opvoedhulp zo nauw 
samenwerkte en daadwerkelijk aanwezig was op 
school.”
Teamleider van Hilvertsheem (Voortgezet Onderwijs) 

over de gouden driehoek

“Na het kennismakingsgesprek zie ik vaak opluchting. 
Jongeren lijken te denken: “Er mag iets met mij aan de 
hand zijn, zonder dat ik daar op afgerekend word.”
Ton van Rijswijk, Afdelingshoofd “De Dijk”

“Omdat ik nu rust om me heen heb, 
voel ik me veel gelukkiger.”
Monipha (14) over haar pleeggezin

Ook uw droom? 
Vraag naar de Onderwijs-Zorg-Combinatie.

“Dion (6) was agressief, had vaak een grote mond en geen respect 
voor regels. Sinds de training is hij rustiger, luistert beter en weet 
hoe hij een probleem in stapjes op kan lossen. Ik reageer zelf minder 
geïrriteerd. Ik heb geleerd hoe ik Dion positief kan benaderen.” 
Moeder Andrea over STOP4-7

“Nu ik heb gezien dat dit jeugdzorg is, dan 
mag mijn kind daar naar toe!”
Vader van Kay (4) over jeugdzorg in de school bij Boulevard410

 De school als werkplaats.
Boulevard410 is het eerste integraal kindcentrum van Amersfoort. Dit centrum begeleidt 

kinderen (4 - 13 jaar) in hun eigen leefomgeving bij hun uitdagingen rond opgroeien, onderwijs 

en vrije tijd. Boulevard410 bundelt expertise uit speciaal basisonderwijs (stichting SO met 

o.a. Leespaleis en Rekentuin), specialist in opgroeien en opvoeden (Youké), kinderopvang 

en activiteiten (Bzzzonder), fysiotherapie (Kind en Motoriek) en logopedie (Sprekenderwijs). 

Deze samenwerking maakt dat kinderen met leer-, opgroei- en opvoedprobleem en hun 

ouders op één locatie terecht kunnen. De moeder van Kay (4) vertelt: “Ik ben blij dat Kay 

voorlopig op één plek is met twee dagen basisschool en twee dagen dagbehandeling 

en dat gewoon in de wijk. Na een half jaar kijken we of hij doorgroeit naar regulier of 

speciaal onderwijs. Maar ook dan blijft hij op dezelfde veilige plek.”

Begin 2015 opent het tweede integrale 
kindcentrum in Amersfoort.

 “In dit pleeggezin heb ik rust.”
Vanwege de dagelijkse heftige ruzies tussen haar ouders kon en wilde Monipha (14) niet meer thuis 

wonen. Ze woont nu in een pleeggezin. “Op een gegeven moment liep een ruzie zo uit de 

hand dat de politie aan de deur stond. Zij namen me mee. Ik heb toen aangegeven dat ik 

ergens anders wilde wonen. Youké regelde een pleeggezin: Joke en Hans en hun zoontje 

van zes. Hier heb ik rust. Daardoor voel ik me veel blijer en gaat het ook beter op school. 

Mijn ouders zijn inmiddels gescheiden. Dat is wel een opluchting. Ik spreek en zie ze af 

en toe. Na acht maanden wordt er gekeken of ik terug naar huis kan. Ik wil uiteindelijk wel 

terug, naar allebei, maar voor nu vind ik het hier fi jner.”

 Een veilige basis in een gezinshuis.
Als het thuis niet meer gaat, kan een gezinshuis voor jongeren een alternatief (t)huis zijn. Een gezinshuis 

combineert professionele zorg met de veiligheid, warmte en continuïteit van een gewoon gezin. 

“Deze opvang is vooral geschikt voor jongeren die emotioneel zo beschadigd zijn 

dat ze de nabijheid van een pleeggezin niet aankunnen”, vertelt gezinshuisouder 

Eunice Timmerman. “We hebben bijvoorbeeld een meisje met een ernstige 

hechtingsstoornis; soms zegt ze dagen niks.” Anders dan voor pleegouders, is 

het gezinshuis voor Eunice en haar man Floris, hun werk. Ze zijn zelfstandig 

ondernemer en krijgen jaarlijks scholing en intervisie. Ze vangen maximaal vier 

kinderen op, in hun eigen gezin dat nog drie thuiswonende kinderen telt. Eunice: 

“Anders dan op een groep, zijn wij er altijd. Ook als er confl icten zijn. Daardoor 

krijgen deze jongeren weer (zelf)vertrouwen.”

 Cabrioteam UMC paraat voor thuisloze jongeren.
Wanneer een thuisloze jongere in crisisopvang 17+ De Dijk verblijft, is niet 

altijd bekend met welke problemen hij of zij kampt. Vaak speelt psychiatrische 

problematiek een rol. Het Utrecht Medisch Centrum stuurt dan het Cabrioteam op 

pad: een multidisciplinair team dat contact legt voor een eerste screening. Eventueel 

volgt advies voor nader onderzoek, diagnose en behandeling. 

Het cabrioteam voert een kennismakingsgesprek met de jongere om een snelle indruk 

te krijgen van wat er speelt. Ton van Rijswijk, afdelingshoofd ‘De Dijk’: “We delen de 

zorg. De screening wordt gebruikt om de jongere zo effectief mogelijk te begeleiden, 

zodat hij snel zelfstandig verder kan. Sterke jeugd is ons enige doel.”

In deze samenwerking doen Victas en Altrecht ook mee.

 ”Pubers zijn leuk!”
Pleeggezinnen voor pubers zijn moeilijk te vinden. Joke, pleegmoeder van Monipha, 

wilde juist graag een puber. “Ik vind pubers leuk en makkelijker dan een jong 

kind. Ze zijn al heel zelfstandig en je kan op een volwassen manier met ze praten 

en overleggen. Monipha neemt ook vaak vriendinnen mee – dat brengt een hoop 

gezelligheid.”

  In 2015 breidt Youké uit 
met gezinshuizen.

 Er zijn drie Verbindingsteams in drie regio’s Eemland, 
Gooi & Vechtstreek en Foodvalley. Samen begeleiden ze zo’n 
zestig jongeren/gezinnen. Dit is in samenwerking met Altrecht, 
Reinaerde, Amerpoort, Jellinek Gooi & Vechtstreek en Victas.

 Uithuisplaatsing voorkomen.
Een zelfgekozen mentor uit het eigen netwerk (JIM*) en een multidisciplinair expertteam dat deze 

mentor - en het gezin - ondersteunt. Dat is de kern van het Verbindingsteam, een nieuw zorginitiatief 

voor jongeren bij wie uithuisplaatsing dreigt. De hulp (aan huis) is er op gericht om dit te voorkomen 

en de jongere toch thuis, bij iemand uit eigen netwerk of zelfstandig te laten wonen. 

Deze samenwerking tussen het informele en het formele netwerk, is veelbelovend, zo blijkt uit 

onderzoek door Labyrinth. “Wat mensen zelf kunnen, doen zij zelf. Waar hulpverlening nodig is, 

verlenen we hulp”, zegt systeemtherapeut Suzanne de Ruig die deelneemt vanuit Youké. “En wat het 

team zo sterk maakt, is het ontbreken van schotten. Nu vraag ik een GGZ-diagnose direct aan mijn 

GGZ-collega uit het Verbindingsteam. Veel sneller en klantvriendelijker.”

*JIM = de door Jullie Ingezette Mentor

“Een keer een blowtje en een biertje, je weet hoe dat gaat. 
Ik mag er nog wat van zeggen, want ik ben zijn tante en ik ben 
dan stoer vindt hij.” 
Een JIM over haar eigen unieke inbreng

Positief opvoeden versterkt de kracht 
van kinderen en ouders met effect op 
het gezin, in de klas en het netwerk.

Elke jongere heeft een toekomstdroom, 
die start bij eigen keuzes, een stabiel 
netwerk en zelfstandig verder kunnen.

 “Niet alles lost zich op met een ouderschapsplan.”
Zeker vijfentwintig omgangsgeschillen per week behandelt de rechtbank Utrecht. Vaak moeten ouders na een 

scheiding een nieuwe weg vinden in het gezamenlijk ouderschap. Dat de zaak voor de rechter komt, betekent 

dat ouders er samen niet uitkomen. Een kinderrechter vertelt: “Niet alles lost zich op met een ouderschapsplan. 

Uiteindelijk moeten ouders leren het ouderschap zonder partnerschap vorm te geven. Mediation, begeleide 

omgang of onderzoeken van de Raad zijn niet altijd voldoende. Hulpaanbod dat begeleiding en bemiddeling 

combineert is een welkome aanvulling. Het kan het wantrouwen tussen ex-partners doorbreken. Zo hoeft de 

zaak niet drie keer per jaar voor te komen. Het kan verdere juridische ellende, ingrijpende onderzoeken of zelfs 

ondertoezichtstellingen beperken.”

Vragen over kinderen & vechtscheidingen? 
Bel START op 0800 - 400 5000

youkejeugd.nl

Kies pleegzorgKies voor mij
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 Omarmen van nieuwe werkwijze in de wijk.
Lineke Bosscher werkt sinds 2013 als teamleider van een generalistisch wijkteam met mensen van 0 tot 100 jaar.  

Lineke is enthousiast over de nieuwe werkwijze: “Doordat we werken in de wijk, geen indicatie nodig hebben en 

alles zelf oppakken, is het aantal hulpverleners in een gezin veel minder. De mensen hoeven hun verhaal maar 

één keer te vertellen.” Het wijkteam schakelt waar nodig de hulp in van iemand uit het eigen team die bekend 

is met specialistische problematiek. Lineke en haar team werken aan het versterken van de eigen kracht van de 

wijkbewoners. Het moeilijkste vindt Lineke: “Op je handen zitten en het tempo van de burger volgen.”

“Eerder hadden we een puber in huis. Ze bloeide op en leerde 
dat samen een “gezin” vormen liefdevol, gezellig en veilig kon 
zijn. En nu woont ze zelfstandig in haar minihuisje. Trots!” 
Crisispleegmoeder Tischa

 Crisispleegzorg; een bewuste keuze.
Crisispleegzorg is er voor kinderen of jongeren die direct opvang nodig hebben. Het pleeggezin biedt vier weken 

opvang. In die tijd onderzoeken Youké en Bureau Jeugdzorg waar het kind in de nabije toekomst veilig en goed 

kan opgroeien. Crisispleegmoeder Tischa Neve: “Ons eerste crisispleegkindje was een meisje van vijfenhalf jaar. 

We waren er voor haar, boden haar een warm nest, maar hielden ook gepaste afstand. En natuurlijk waren we ook 

best onzeker over ons eigen gevoel als ze weer weg zou gaan. Maar crisisopvang was een bewuste keuze. Het 

was lastig om na een aantal weken, waarin we echt naar elkaar toe groeiden, weer afscheid van haar te nemen. 

Dat viel niet mee, maar het was ook goed.”
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 Met een tussenstap naar de basisschool.
Hafi da is 3 jaar. Ze heeft een autismespectrumstoornis. Haar ouders vragen zich af of Hafi da wel naar een 

gewone basisschool kan. Op deeltijdbehandelgroep Pipo leert Hafi da beter contact leggen, spelen met andere 

kinderen, om hulp vragen en ze leert hoe een “schooldag” verloopt. Na enkele 

maanden is duidelijk dat Hafi da in een groep kan functioneren en een reguliere 

basisschool aankan. De school twijfelt echter. Na overleg tussen ouders, school, 

behandelteam Pipo en het ZorgAdviesTeam, besluit de school dat Hafi da kan 

starten. Op haar eerste schooldag wordt ze begeleid door de pedagogisch 

medewerker van Pipo. Zij begeleidt Hafi da daarna nog twee keer op school. 

Hafi da heeft het naar haar zin in de klas en heeft snel vriendinnetjes. Ouders en de 

school zijn blij en opgelucht dat het zo goed gaat.

3 x Kindgericht werven
•  Sluit aan bij de hobby’s en de leefwereld 

van het kind.
•  Vraag het kind zelf mee te denken en zoek 

in zijn of haar eigen netwerk. 
•  Vraag huidige pleegouders om ideeën; 

zij zijn betrokken en weten hoe het werkt.

De ‘Optimist’ is één van de OnderwijsZorgArangementen 
(OZA) voor jonge kinderen bij Youké. Meer weten?

 Positief opgroeiklimaat met passend onderwijs.
Kim (6) werkt in de behandelkleuterklas ‘Optimist’ aan haar sterke kanten en haar ouders vergroten hun opvoedvaardigheden. 

Na regelmatig multidisciplinair overleg wordt snel duidelijk of Kim terug gaat naar regulier of speciaal basisonderwijs. 

Kinderen (4 – 7 jaar) met forse gedragsproblemen zijn binnen het regulier onderwijs nauwelijks te handhaven of zelfs 

(gedeeltelijk) geschorst. De ouders ervaren problemen bij de opvoeding van deze kinderen en voelen zich regelmatig 

onmachtig. Kinderen die snel afgeleid zijn en impulsief reageren hebben een vergroot risico om gedragsstoornissen te 

ontwikkelen. Er wordt negatief en met onvoldoende begrip gereageerd op hun impulsieve en vaak zeer beweeglijke gedrag. 

Hun zelfvertrouwen daalt en de relatie met de docent wordt negatief beïnvloed. 

Ook pleegouder worden?
Ontdek de pleegouder in 
jezelf en kom naar de 
informatieavond van Youke. 
Kijk op de website voor 
data.

‘

Als er twijfels over een jong kind zijn vanwege het gedrag 
of een ontwikkelingsachterstand, is het van belang zo vroeg 
en adequaat mogelijk in te grijpen. Youké werkt aan de 
voorwaarden die nodig zijn om tot leren te kunnen komen: 
hanteren van de problematiek, functioneren in een groep en 
accepteren van het gezag van een volwassene. Twijfelt u?

Naast de Triple P-cursus kwamen beide ouders tot afspraken en een 

ouderschapsplan via ouderschapsbemiddeling door Youké. 

“Door ‘Ouderschap Blijft’ overlegden wij weer 
als ouders in plaats van te onderhandelen. 
Ons kind zagen we weer als mens met eigen 
behoeften en niet als wisselgeld. Contact 
verbeterde en de begeleide omgang ging over 
naar omgang zonder hulpverleners.” 
Vader van Rafi  (4)

“Achteraf denk ik: had ik eerder de cursus gedaan, dan 
waren de problemen van Cindy niet zo groot geworden 
en was het minder geëscaleerd met mijn ex-partner. Wat 
mij betreft mogen ze deze cursus verplicht stellen!” 
Moeder van Cindy (4) over Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

“Alles draait om wat het beste is voor het 
kind. Dat vind ik heel positief. En ik ben 
zelf ook heel goed begeleid.” 
Moeder Bianca over de pleegzorgbegeleiding door 

Robert Winkelman, ambulant hulpverlener

De mooiste regeling krijgt een negatieve uitwerking voor kinderen 
als deze gepaard gaat met ernstige ruzie tussen ouders.

“Het was best wel stoer om een ander meisje 
te helpen met mijn verhaal.”
Mark, deelnemer aan een KIES-groep

 De kracht van lotgenoten.
Een veilige plek voor verwerking, herkenning én plezier. Dat biedt KIES, een praat- en spelgroep 

voor kinderen van 7 tot 13 jaar die te maken hebben met een scheiding. “Deze kinderen worstelen 

vaak met loyaliteitsconfl icten, schuldgevoel, boosheid en onzekerheid”, vertelt Marjolein Split, 

pedagogisch medewerker bij Youké en KIES-coach. Met een collega begeleidt ze een KIES-

groep met kinderen die zelf en/of wier ouders al hulp hebben van Youké. Dat onderscheidt deze 

groepen van KIES-groepen in de wijk. In een KIES-groep ondernemen de kinderen activiteiten 

en kunnen ze hun verhaal kwijt. En dat helpt, zo is uit onderzoek gebleken. Herkenning en steun 

van lotgenootjes is daarbij een belangrijke succesfactor. Of zoals oud-deelnemer Mark zegt: 

“Hier was ik niet de enige en hoefde ik me niet te schamen.”

 Ik heb een heel ander kind!
Moeder Lydia heeft deelgenomen aan de Triple P-cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders. 

Voor aanvang van de cursus had zij regelmatig confl icten met haar ex-partner. Daarnaast vertoonde haar 

dochtertje Cindy (4) thuis ernstige emotionele en gedragsproblemen: ze sloeg haar moeder, sliep 

slecht, kraste zichzelf en had een panische afkeer voor haar eigen ontlasting. Ook kwam zij niet 

goed mee op school. Gedurende de cursus merkte moeder al snel resultaat: “Ik leerde mijn kalmte 

te bewaren, waardoor zowel de relatie met mijn ex-partner als die met mijn dochter verbeterde. 

De dagelijkse confl icten met mijn dochter verdwenen en uiteindelijk ook haar psychische 

problemen. Ook op school gaat het weer goed met Cindy. Ik heb een heel ander kind nu!”

 Pleegzorg die past.
Youké zoekt met de campagne ‘Kies pleegzorg. Kies voor mij.’ nieuwe 

pleeggezinnen. Voor kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen 

wonen, wordt wonen in een pleeggezin als beste oplossing gezien. En 

iedereen met een ruim hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. 

Youké zoekt voor ieder pleegkind de juiste match met een pleeggezin. Soms 

lukt dat niet met de (aspirant) pleeggezinnen in ons bestand. In dat geval 

werven we “kindgericht”, uitgaande van de specifi eke belangstelling en 

achtergrond van het kind. Houdt Jordan van voetbal? Dan werven we op 

zijn voetbalclub! Wil Bianca in Bunnik blijven wonen, dan zoeken we in 

haar eigen buurt! En logeert Mehmet vaak bij zijn schoolvriendje? Dan 

benaderen we eerst zijn ouders! 

 Gesterkt verder.
“De medewerkers van DOP namen echt de tijd om Lucas te leren kennen, met ons in gesprek te gaan en hem te 

observeren”, zegt de moeder Dianne van Lucas (3) over het Diagnostiek & Observatieprogramma (DOP) van Youké. 

DOP is voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar van wie de ouders, leerkrachten of leidsters van het kinderdagverblijf zich 

ernstig zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling. Bij DOP gaan ze niet over één nacht ijs. Het kind wordt in 

maximaal vier maanden onderzocht en geobserveerd door een multidisciplinair team deskundigen in nauw overleg met 

de ouders. De observatie gebeurt thuis, op school of kinderdagverblijf en in een spelgroep. Hierdoor krijgen ouders goed 

inzicht in wat er aan de hand is met hun kind. Dat maakt het voor hen makkelijker de complexe problematiek en diagnose 

te accepteren en gericht gesterkt verder te kunnen. 

Youké zoekt met de campagne ‘Kies pleegzorg. Kies voor mij.’ nieuwe 

pleeggezinnen. Voor kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen 

wonen, wordt wonen in een pleeggezin als beste oplossing gezien. En 

iedereen met een ruim hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. 

Youké zoekt voor ieder pleegkind de juiste match met een pleeggezin. Soms 

lukt dat niet met de (aspirant) pleeggezinnen in ons bestand. In dat geval 

werven we “kindgericht”, uitgaande van de specifi eke belangstelling en 

achtergrond van het kind. Houdt Jordan van voetbal? Dan werven we op 
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 Het fi jne van familie.
Toen haar dochtertje Shayenne (nu 2,5) drie maanden was, besloot Bianca (24) om haar bij haar moeder 

en stiefvader te laten wonen. Sinds anderhalf jaar zijn ze offi cieel pleegouders. “Het was een hele moeilijke 

beslissing, maar dit was beter voor Shayenne. Ik was depressief en mijn relatie 

ging helemaal niet goed; er was elke dag heftige ruzie.” 

Bij haar pleegouders ontwikkelt Shayenne zich heel goed en Bianca, die therapie 

heeft gevolgd, is heel nauw betrokken. “We zien elkaar vaak – dat is het fi jne 

van familie.” Bianca is heel blij dat deze constructie mogelijk is, maar hoopt dat 

haar dochter ooit wel weer bij haar kan wonen. ´Dat is mijn droom en daar ga 

ik heel hard voor knokken.”

Is pleegzorg altijd 24/7? Ontdek de pleegouder in jezelf.
Naast langdurige pleegzorg bestaat er ook: kortdurende 
(tot 2 jaar), crisis-, weekend- en vakantiepleegzorg. 
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Vroege observatie en diagnose van zeer 
jonge kinderen in een veilige omgeving 
is een kans voor optimale ontwikkeling. 

 Telefonisch spreekuur ‘Vechtscheidingen’.
Het specialistisch hulpteam ‘Kinderen en vechtscheiding’ biedt een telefonisch spreekuur (dagelijk tussen 13.00 - 14.00 uur) 

voor cliënten, verwijzers, de Raad voor de Kinderbescherming, de Kinderrechter en het mediationbureau bij de Rechtbank. 

Het spreekuur staat uitdrukkelijk ook open voor professionals uit bijvoorbeeld de wijk- en buurtteams voor advies of overleg. 

Jelle, medewerker in het wijkteam, geeft aan: “Ouders hebben de sleutel in handen. Met het praktische advies van de 

specialist kon ik samen met de ouders verder afspraken maken over hun moeilijke echtscheidingssituatie.”

Het doel van het spreekuur is ook om informatie en advies te geven over de inhoud van de echtscheidingsmodules binnen 

het zorgprogramma ‘Kinderen en vechtscheiding’. Cliënten krijgen daarmee een beter beeld over de mogelijkheden 

en verwijzers maken een betere inschatting of, wanneer en voor welke vechtscheidingsmodule hun cliënt kan worden 

aangemeld. Zo voorkomen we dat mensen vroegtijdig met het programma stoppen. 

 Is er wat aan de hand?
“Je krijgt heel goed inzicht in je kind”, zegt vader Fred wiens kind (2 jaar) deelnam aan het programma Vroegdiagnostiek 

in een spelgroep. “Hierdoor kunnen we beter zelfstandig verder met zijn opvoeding, gedrag en ontwikkeling.” Sommige 

kinderen ontwikkelen zich langzamer dan anderen of vertonen moeilijk (te begrijpen) gedrag. Dat maakt ouders onzeker 

en ongerust: is er wat aan de hand met hun kind? Gerichte observatie gedurende een langere periode, in de 

eigen omgeving, geeft antwoord op deze vraag. Het biedt ouders inzicht, acceptatie en de 

weg naar de juiste hulp. Dit kan latere gedrags- of opvoedproblemen voorkomen. 

In deze Vroegdiagnostiekprogramma’s - inmiddels draaien er zeven in de provincie 

Utrecht en Gelderland - werkt Youké samen met andere gemeentelijke (zorg)organisaties, 

zoals voor kinderen met een beperking, kinderopvang, en centra voor jeugd en gezin. 

 Aansluiten in de huiskamer.
Gracita Redout, gezinsgroepswerker bij Youké, haakte aan als specialist aan bij het Jeugd- en Gezinsteam 

Soesterkwartier in Amersfoort. Gracita is heel positief over de aansluiting bij dit team en de nieuwe werkwijze. 

In een Afghaans gezin moest met name de relatie tussen de moeder, die geen Nederlands kon, en de twee 

kinderen van anderhalf en drie jaar worden versterkt. Daarvoor kwam Gracita twee keer per week de training 

Hechter geven. De vaste buurtteammedewerker van dit gezin ging mee. Om de kunst af te kijken en te zien 

wat er veranderde in het gezin zodat zij daar na afl oop van de training zonder specialist mee verder kon. 

Gracita: “Deze samenwerking, letterlijk in de huiskamer, was heel prettig. Voor ons en voor het gezin. Er was 

geen ruis en beslissingen konden direct worden genomen.”

Bel START op 0800 400 5000. 
START verbindt u door naar de specialist.

1. Ouderschap Blijft
2. Ouderschapsbemiddeling
3. KIES
4. Positief opvoeden na scheiden
5.  Kinderen uit de knel (in ontwikkeling) 

6. Stiefplancoach (in ontwikkeling)

“Wanneer er sprake is van complexe 
problematiek, maar het moeilijk is om 
te bepalen wat, kan het diagnostiek- en 
observatieprgramma DOP duidelijkheid 
geven.” 
Jitty Runia, Manager Projecten

Youké zoekt in 2014 
50 nieuwe pleeggezinnen.

Zorgprogramma Kinderen & Vechtscheiding 
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 Met een tussenstap naar de basisschool.
Hafi da is 3 jaar. Ze heeft een autismespectrumstoornis. Haar ouders vragen zich af of Hafi da wel naar een 

gewone basisschool kan. Op deeltijdbehandelgroep Pipo leert Hafi da beter contact leggen, spelen met andere 

kinderen, om hulp vragen en ze leert hoe een “schooldag” verloopt. Na enkele 

maanden is duidelijk dat Hafi da in een groep kan functioneren en een reguliere 

basisschool aankan. De school twijfelt echter. Na overleg tussen ouders, school, 

behandelteam Pipo en het ZorgAdviesTeam, besluit de school dat Hafi da kan 

starten. Op haar eerste schooldag wordt ze begeleid door de pedagogisch 

medewerker van Pipo. Zij begeleidt Hafi da daarna nog twee keer op school. 

Hafi da heeft het naar haar zin in de klas en heeft snel vriendinnetjes. Ouders en de 

school zijn blij en opgelucht dat het zo goed gaat.

3 x Kindgericht werven
•  Sluit aan bij de hobby’s en de leefwereld 

van het kind.
•  Vraag het kind zelf mee te denken en zoek 

in zijn of haar eigen netwerk. 
•  Vraag huidige pleegouders om ideeën; 

zij zijn betrokken en weten hoe het werkt.

De ‘Optimist’ is één van de OnderwijsZorgArangementen 
(OZA) voor jonge kinderen bij Youké. Meer weten?

 Positief opgroeiklimaat met passend onderwijs.
Kim (6) werkt in de behandelkleuterklas ‘Optimist’ aan haar sterke kanten en haar ouders vergroten hun opvoedvaardigheden. 

Na regelmatig multidisciplinair overleg wordt snel duidelijk of Kim terug gaat naar regulier of speciaal basisonderwijs. 

Kinderen (4 – 7 jaar) met forse gedragsproblemen zijn binnen het regulier onderwijs nauwelijks te handhaven of zelfs 

(gedeeltelijk) geschorst. De ouders ervaren problemen bij de opvoeding van deze kinderen en voelen zich regelmatig 

onmachtig. Kinderen die snel afgeleid zijn en impulsief reageren hebben een vergroot risico om gedragsstoornissen te 

ontwikkelen. Er wordt negatief en met onvoldoende begrip gereageerd op hun impulsieve en vaak zeer beweeglijke gedrag. 

Hun zelfvertrouwen daalt en de relatie met de docent wordt negatief beïnvloed. 

Ook pleegouder worden?
Ontdek de pleegouder in 
jezelf en kom naar de 
informatieavond van Youke. 
Kijk op de website voor 
data.

‘

Als er twijfels over een jong kind zijn vanwege het gedrag 
of een ontwikkelingsachterstand, is het van belang zo vroeg 
en adequaat mogelijk in te grijpen. Youké werkt aan de 
voorwaarden die nodig zijn om tot leren te kunnen komen: 
hanteren van de problematiek, functioneren in een groep en 
accepteren van het gezag van een volwassene. Twijfelt u?

Naast de Triple P-cursus kwamen beide ouders tot afspraken en een 

ouderschapsplan via ouderschapsbemiddeling door Youké. 

“Door ‘Ouderschap Blijft’ overlegden wij weer 
als ouders in plaats van te onderhandelen. 
Ons kind zagen we weer als mens met eigen 
behoeften en niet als wisselgeld. Contact 
verbeterde en de begeleide omgang ging over 
naar omgang zonder hulpverleners.” 
Vader van Rafi  (4)

“Achteraf denk ik: had ik eerder de cursus gedaan, dan 
waren de problemen van Cindy niet zo groot geworden 
en was het minder geëscaleerd met mijn ex-partner. Wat 
mij betreft mogen ze deze cursus verplicht stellen!” 
Moeder van Cindy (4) over Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

“Alles draait om wat het beste is voor het 
kind. Dat vind ik heel positief. En ik ben 
zelf ook heel goed begeleid.” 
Moeder Bianca over de pleegzorgbegeleiding door 

Robert Winkelman, ambulant hulpverlener

De mooiste regeling krijgt een negatieve uitwerking voor kinderen 
als deze gepaard gaat met ernstige ruzie tussen ouders.

“Het was best wel stoer om een ander meisje 
te helpen met mijn verhaal.”
Mark, deelnemer aan een KIES-groep

 De kracht van lotgenoten.
Een veilige plek voor verwerking, herkenning én plezier. Dat biedt KIES, een praat- en spelgroep 

voor kinderen van 7 tot 13 jaar die te maken hebben met een scheiding. “Deze kinderen worstelen 

vaak met loyaliteitsconfl icten, schuldgevoel, boosheid en onzekerheid”, vertelt Marjolein Split, 

pedagogisch medewerker bij Youké en KIES-coach. Met een collega begeleidt ze een KIES-

groep met kinderen die zelf en/of wier ouders al hulp hebben van Youké. Dat onderscheidt deze 

groepen van KIES-groepen in de wijk. In een KIES-groep ondernemen de kinderen activiteiten 

en kunnen ze hun verhaal kwijt. En dat helpt, zo is uit onderzoek gebleken. Herkenning en steun 

van lotgenootjes is daarbij een belangrijke succesfactor. Of zoals oud-deelnemer Mark zegt: 

“Hier was ik niet de enige en hoefde ik me niet te schamen.”

 Ik heb een heel ander kind!
Moeder Lydia heeft deelgenomen aan de Triple P-cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders. 

Voor aanvang van de cursus had zij regelmatig confl icten met haar ex-partner. Daarnaast vertoonde haar 

dochtertje Cindy (4) thuis ernstige emotionele en gedragsproblemen: ze sloeg haar moeder, sliep 

slecht, kraste zichzelf en had een panische afkeer voor haar eigen ontlasting. Ook kwam zij niet 

goed mee op school. Gedurende de cursus merkte moeder al snel resultaat: “Ik leerde mijn kalmte 

te bewaren, waardoor zowel de relatie met mijn ex-partner als die met mijn dochter verbeterde. 

De dagelijkse confl icten met mijn dochter verdwenen en uiteindelijk ook haar psychische 

problemen. Ook op school gaat het weer goed met Cindy. Ik heb een heel ander kind nu!”

 Pleegzorg die past.
Youké zoekt met de campagne ‘Kies pleegzorg. Kies voor mij.’ nieuwe 

pleeggezinnen. Voor kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen 

wonen, wordt wonen in een pleeggezin als beste oplossing gezien. En 

iedereen met een ruim hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. 

Youké zoekt voor ieder pleegkind de juiste match met een pleeggezin. Soms 

lukt dat niet met de (aspirant) pleeggezinnen in ons bestand. In dat geval 

werven we “kindgericht”, uitgaande van de specifi eke belangstelling en 

achtergrond van het kind. Houdt Jordan van voetbal? Dan werven we op 

zijn voetbalclub! Wil Bianca in Bunnik blijven wonen, dan zoeken we in 

haar eigen buurt! En logeert Mehmet vaak bij zijn schoolvriendje? Dan 

benaderen we eerst zijn ouders! 

 Gesterkt verder.
“De medewerkers van DOP namen echt de tijd om Lucas te leren kennen, met ons in gesprek te gaan en hem te 

observeren”, zegt de moeder Dianne van Lucas (3) over het Diagnostiek & Observatieprogramma (DOP) van Youké. 

DOP is voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar van wie de ouders, leerkrachten of leidsters van het kinderdagverblijf zich 

ernstig zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling. Bij DOP gaan ze niet over één nacht ijs. Het kind wordt in 

maximaal vier maanden onderzocht en geobserveerd door een multidisciplinair team deskundigen in nauw overleg met 

de ouders. De observatie gebeurt thuis, op school of kinderdagverblijf en in een spelgroep. Hierdoor krijgen ouders goed 

inzicht in wat er aan de hand is met hun kind. Dat maakt het voor hen makkelijker de complexe problematiek en diagnose 

te accepteren en gericht gesterkt verder te kunnen. 

Youké zoekt met de campagne ‘Kies pleegzorg. Kies voor mij.’ nieuwe 

pleeggezinnen. Voor kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen 

wonen, wordt wonen in een pleeggezin als beste oplossing gezien. En 

iedereen met een ruim hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. 

Youké zoekt voor ieder pleegkind de juiste match met een pleeggezin. Soms 

lukt dat niet met de (aspirant) pleeggezinnen in ons bestand. In dat geval 

werven we “kindgericht”, uitgaande van de specifi eke belangstelling en 

achtergrond van het kind. Houdt Jordan van voetbal? Dan werven we op 
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 Het fi jne van familie.
Toen haar dochtertje Shayenne (nu 2,5) drie maanden was, besloot Bianca (24) om haar bij haar moeder 

en stiefvader te laten wonen. Sinds anderhalf jaar zijn ze offi cieel pleegouders. “Het was een hele moeilijke 

beslissing, maar dit was beter voor Shayenne. Ik was depressief en mijn relatie 

ging helemaal niet goed; er was elke dag heftige ruzie.” 

Bij haar pleegouders ontwikkelt Shayenne zich heel goed en Bianca, die therapie 

heeft gevolgd, is heel nauw betrokken. “We zien elkaar vaak – dat is het fi jne 

van familie.” Bianca is heel blij dat deze constructie mogelijk is, maar hoopt dat 

haar dochter ooit wel weer bij haar kan wonen. ´Dat is mijn droom en daar ga 

ik heel hard voor knokken.”

Is pleegzorg altijd 24/7? Ontdek de pleegouder in jezelf.
Naast langdurige pleegzorg bestaat er ook: kortdurende 
(tot 2 jaar), crisis-, weekend- en vakantiepleegzorg. 
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Vroege observatie en diagnose van zeer 
jonge kinderen in een veilige omgeving 
is een kans voor optimale ontwikkeling. 

 Telefonisch spreekuur ‘Vechtscheidingen’.
Het specialistisch hulpteam ‘Kinderen en vechtscheiding’ biedt een telefonisch spreekuur (dagelijk tussen 13.00 - 14.00 uur) 

voor cliënten, verwijzers, de Raad voor de Kinderbescherming, de Kinderrechter en het mediationbureau bij de Rechtbank. 

Het spreekuur staat uitdrukkelijk ook open voor professionals uit bijvoorbeeld de wijk- en buurtteams voor advies of overleg. 

Jelle, medewerker in het wijkteam, geeft aan: “Ouders hebben de sleutel in handen. Met het praktische advies van de 

specialist kon ik samen met de ouders verder afspraken maken over hun moeilijke echtscheidingssituatie.”

Het doel van het spreekuur is ook om informatie en advies te geven over de inhoud van de echtscheidingsmodules binnen 

het zorgprogramma ‘Kinderen en vechtscheiding’. Cliënten krijgen daarmee een beter beeld over de mogelijkheden 

en verwijzers maken een betere inschatting of, wanneer en voor welke vechtscheidingsmodule hun cliënt kan worden 

aangemeld. Zo voorkomen we dat mensen vroegtijdig met het programma stoppen. 

 Is er wat aan de hand?
“Je krijgt heel goed inzicht in je kind”, zegt vader Fred wiens kind (2 jaar) deelnam aan het programma Vroegdiagnostiek 

in een spelgroep. “Hierdoor kunnen we beter zelfstandig verder met zijn opvoeding, gedrag en ontwikkeling.” Sommige 

kinderen ontwikkelen zich langzamer dan anderen of vertonen moeilijk (te begrijpen) gedrag. Dat maakt ouders onzeker 

en ongerust: is er wat aan de hand met hun kind? Gerichte observatie gedurende een langere periode, in de 

eigen omgeving, geeft antwoord op deze vraag. Het biedt ouders inzicht, acceptatie en de 

weg naar de juiste hulp. Dit kan latere gedrags- of opvoedproblemen voorkomen. 

In deze Vroegdiagnostiekprogramma’s - inmiddels draaien er zeven in de provincie 

Utrecht en Gelderland - werkt Youké samen met andere gemeentelijke (zorg)organisaties, 

zoals voor kinderen met een beperking, kinderopvang, en centra voor jeugd en gezin. 

 Aansluiten in de huiskamer.
Gracita Redout, gezinsgroepswerker bij Youké, haakte aan als specialist aan bij het Jeugd- en Gezinsteam 

Soesterkwartier in Amersfoort. Gracita is heel positief over de aansluiting bij dit team en de nieuwe werkwijze. 

In een Afghaans gezin moest met name de relatie tussen de moeder, die geen Nederlands kon, en de twee 

kinderen van anderhalf en drie jaar worden versterkt. Daarvoor kwam Gracita twee keer per week de training 

Hechter geven. De vaste buurtteammedewerker van dit gezin ging mee. Om de kunst af te kijken en te zien 

wat er veranderde in het gezin zodat zij daar na afl oop van de training zonder specialist mee verder kon. 

Gracita: “Deze samenwerking, letterlijk in de huiskamer, was heel prettig. Voor ons en voor het gezin. Er was 

geen ruis en beslissingen konden direct worden genomen.”

Bel START op 0800 400 5000. 
START verbindt u door naar de specialist.

1. Ouderschap Blijft
2. Ouderschapsbemiddeling
3. KIES
4. Positief opvoeden na scheiden
5.  Kinderen uit de knel (in ontwikkeling) 

6. Stiefplancoach (in ontwikkeling)

“Wanneer er sprake is van complexe 
problematiek, maar het moeilijk is om 
te bepalen wat, kan het diagnostiek- en 
observatieprgramma DOP duidelijkheid 
geven.” 
Jitty Runia, Manager Projecten

Youké zoekt in 2014 
50 nieuwe pleeggezinnen.

Zorgprogramma Kinderen & Vechtscheiding 
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 Met een tussenstap naar de basisschool.
Hafi da is 3 jaar. Ze heeft een autismespectrumstoornis. Haar ouders vragen zich af of Hafi da wel naar een 

gewone basisschool kan. Op deeltijdbehandelgroep Pipo leert Hafi da beter contact leggen, spelen met andere 

kinderen, om hulp vragen en ze leert hoe een “schooldag” verloopt. Na enkele 

maanden is duidelijk dat Hafi da in een groep kan functioneren en een reguliere 

basisschool aankan. De school twijfelt echter. Na overleg tussen ouders, school, 

behandelteam Pipo en het ZorgAdviesTeam, besluit de school dat Hafi da kan 

starten. Op haar eerste schooldag wordt ze begeleid door de pedagogisch 

medewerker van Pipo. Zij begeleidt Hafi da daarna nog twee keer op school. 

Hafi da heeft het naar haar zin in de klas en heeft snel vriendinnetjes. Ouders en de 

school zijn blij en opgelucht dat het zo goed gaat.

3 x Kindgericht werven
•  Sluit aan bij de hobby’s en de leefwereld 

van het kind.
•  Vraag het kind zelf mee te denken en zoek 

in zijn of haar eigen netwerk. 
•  Vraag huidige pleegouders om ideeën; 

zij zijn betrokken en weten hoe het werkt.

De ‘Optimist’ is één van de OnderwijsZorgArangementen 
(OZA) voor jonge kinderen bij Youké. Meer weten?

 Positief opgroeiklimaat met passend onderwijs.
Kim (6) werkt in de behandelkleuterklas ‘Optimist’ aan haar sterke kanten en haar ouders vergroten hun opvoedvaardigheden. 

Na regelmatig multidisciplinair overleg wordt snel duidelijk of Kim terug gaat naar regulier of speciaal basisonderwijs. 

Kinderen (4 – 7 jaar) met forse gedragsproblemen zijn binnen het regulier onderwijs nauwelijks te handhaven of zelfs 

(gedeeltelijk) geschorst. De ouders ervaren problemen bij de opvoeding van deze kinderen en voelen zich regelmatig 

onmachtig. Kinderen die snel afgeleid zijn en impulsief reageren hebben een vergroot risico om gedragsstoornissen te 

ontwikkelen. Er wordt negatief en met onvoldoende begrip gereageerd op hun impulsieve en vaak zeer beweeglijke gedrag. 

Hun zelfvertrouwen daalt en de relatie met de docent wordt negatief beïnvloed. 

Ook pleegouder worden?
Ontdek de pleegouder in 
jezelf en kom naar de 
informatieavond van Youke. 
Kijk op de website voor 
data.

‘

Als er twijfels over een jong kind zijn vanwege het gedrag 
of een ontwikkelingsachterstand, is het van belang zo vroeg 
en adequaat mogelijk in te grijpen. Youké werkt aan de 
voorwaarden die nodig zijn om tot leren te kunnen komen: 
hanteren van de problematiek, functioneren in een groep en 
accepteren van het gezag van een volwassene. Twijfelt u?

Naast de Triple P-cursus kwamen beide ouders tot afspraken en een 

ouderschapsplan via ouderschapsbemiddeling door Youké. 

“Door ‘Ouderschap Blijft’ overlegden wij weer 
als ouders in plaats van te onderhandelen. 
Ons kind zagen we weer als mens met eigen 
behoeften en niet als wisselgeld. Contact 
verbeterde en de begeleide omgang ging over 
naar omgang zonder hulpverleners.” 
Vader van Rafi  (4)

“Achteraf denk ik: had ik eerder de cursus gedaan, dan 
waren de problemen van Cindy niet zo groot geworden 
en was het minder geëscaleerd met mijn ex-partner. Wat 
mij betreft mogen ze deze cursus verplicht stellen!” 
Moeder van Cindy (4) over Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

“Alles draait om wat het beste is voor het 
kind. Dat vind ik heel positief. En ik ben 
zelf ook heel goed begeleid.” 
Moeder Bianca over de pleegzorgbegeleiding door 

Robert Winkelman, ambulant hulpverlener

De mooiste regeling krijgt een negatieve uitwerking voor kinderen 
als deze gepaard gaat met ernstige ruzie tussen ouders.

“Het was best wel stoer om een ander meisje 
te helpen met mijn verhaal.”
Mark, deelnemer aan een KIES-groep

 De kracht van lotgenoten.
Een veilige plek voor verwerking, herkenning én plezier. Dat biedt KIES, een praat- en spelgroep 

voor kinderen van 7 tot 13 jaar die te maken hebben met een scheiding. “Deze kinderen worstelen 

vaak met loyaliteitsconfl icten, schuldgevoel, boosheid en onzekerheid”, vertelt Marjolein Split, 

pedagogisch medewerker bij Youké en KIES-coach. Met een collega begeleidt ze een KIES-

groep met kinderen die zelf en/of wier ouders al hulp hebben van Youké. Dat onderscheidt deze 

groepen van KIES-groepen in de wijk. In een KIES-groep ondernemen de kinderen activiteiten 

en kunnen ze hun verhaal kwijt. En dat helpt, zo is uit onderzoek gebleken. Herkenning en steun 

van lotgenootjes is daarbij een belangrijke succesfactor. Of zoals oud-deelnemer Mark zegt: 

“Hier was ik niet de enige en hoefde ik me niet te schamen.”

 Ik heb een heel ander kind!
Moeder Lydia heeft deelgenomen aan de Triple P-cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders. 

Voor aanvang van de cursus had zij regelmatig confl icten met haar ex-partner. Daarnaast vertoonde haar 

dochtertje Cindy (4) thuis ernstige emotionele en gedragsproblemen: ze sloeg haar moeder, sliep 

slecht, kraste zichzelf en had een panische afkeer voor haar eigen ontlasting. Ook kwam zij niet 

goed mee op school. Gedurende de cursus merkte moeder al snel resultaat: “Ik leerde mijn kalmte 

te bewaren, waardoor zowel de relatie met mijn ex-partner als die met mijn dochter verbeterde. 

De dagelijkse confl icten met mijn dochter verdwenen en uiteindelijk ook haar psychische 

problemen. Ook op school gaat het weer goed met Cindy. Ik heb een heel ander kind nu!”

 Pleegzorg die past.
Youké zoekt met de campagne ‘Kies pleegzorg. Kies voor mij.’ nieuwe 

pleeggezinnen. Voor kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen 

wonen, wordt wonen in een pleeggezin als beste oplossing gezien. En 

iedereen met een ruim hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. 

Youké zoekt voor ieder pleegkind de juiste match met een pleeggezin. Soms 

lukt dat niet met de (aspirant) pleeggezinnen in ons bestand. In dat geval 

werven we “kindgericht”, uitgaande van de specifi eke belangstelling en 

achtergrond van het kind. Houdt Jordan van voetbal? Dan werven we op 

zijn voetbalclub! Wil Bianca in Bunnik blijven wonen, dan zoeken we in 

haar eigen buurt! En logeert Mehmet vaak bij zijn schoolvriendje? Dan 

benaderen we eerst zijn ouders! 

 Gesterkt verder.
“De medewerkers van DOP namen echt de tijd om Lucas te leren kennen, met ons in gesprek te gaan en hem te 

observeren”, zegt de moeder Dianne van Lucas (3) over het Diagnostiek & Observatieprogramma (DOP) van Youké. 

DOP is voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar van wie de ouders, leerkrachten of leidsters van het kinderdagverblijf zich 

ernstig zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling. Bij DOP gaan ze niet over één nacht ijs. Het kind wordt in 

maximaal vier maanden onderzocht en geobserveerd door een multidisciplinair team deskundigen in nauw overleg met 

de ouders. De observatie gebeurt thuis, op school of kinderdagverblijf en in een spelgroep. Hierdoor krijgen ouders goed 

inzicht in wat er aan de hand is met hun kind. Dat maakt het voor hen makkelijker de complexe problematiek en diagnose 

te accepteren en gericht gesterkt verder te kunnen. 

Youké zoekt met de campagne ‘Kies pleegzorg. Kies voor mij.’ nieuwe 

pleeggezinnen. Voor kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen 

wonen, wordt wonen in een pleeggezin als beste oplossing gezien. En 

iedereen met een ruim hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. 

Youké zoekt voor ieder pleegkind de juiste match met een pleeggezin. Soms 

lukt dat niet met de (aspirant) pleeggezinnen in ons bestand. In dat geval 
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achtergrond van het kind. Houdt Jordan van voetbal? Dan werven we op 

youkejeugd.nl

Kies pleegzorg

Kies voor mij

Volg youkejeugd op:

Informatiepakket? 

033 463 25 14 of

info@youkejeugd.nl

 Het fi jne van familie.
Toen haar dochtertje Shayenne (nu 2,5) drie maanden was, besloot Bianca (24) om haar bij haar moeder 

en stiefvader te laten wonen. Sinds anderhalf jaar zijn ze offi cieel pleegouders. “Het was een hele moeilijke 

beslissing, maar dit was beter voor Shayenne. Ik was depressief en mijn relatie 

ging helemaal niet goed; er was elke dag heftige ruzie.” 

Bij haar pleegouders ontwikkelt Shayenne zich heel goed en Bianca, die therapie 

heeft gevolgd, is heel nauw betrokken. “We zien elkaar vaak – dat is het fi jne 

van familie.” Bianca is heel blij dat deze constructie mogelijk is, maar hoopt dat 

haar dochter ooit wel weer bij haar kan wonen. ´Dat is mijn droom en daar ga 

ik heel hard voor knokken.”

Is pleegzorg altijd 24/7? Ontdek de pleegouder in jezelf.
Naast langdurige pleegzorg bestaat er ook: kortdurende 
(tot 2 jaar), crisis-, weekend- en vakantiepleegzorg. 
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Vroege observatie en diagnose van zeer 
jonge kinderen in een veilige omgeving 
is een kans voor optimale ontwikkeling. 

 Telefonisch spreekuur ‘Vechtscheidingen’.
Het specialistisch hulpteam ‘Kinderen en vechtscheiding’ biedt een telefonisch spreekuur (dagelijk tussen 13.00 - 14.00 uur) 

voor cliënten, verwijzers, de Raad voor de Kinderbescherming, de Kinderrechter en het mediationbureau bij de Rechtbank. 

Het spreekuur staat uitdrukkelijk ook open voor professionals uit bijvoorbeeld de wijk- en buurtteams voor advies of overleg. 

Jelle, medewerker in het wijkteam, geeft aan: “Ouders hebben de sleutel in handen. Met het praktische advies van de 

specialist kon ik samen met de ouders verder afspraken maken over hun moeilijke echtscheidingssituatie.”

Het doel van het spreekuur is ook om informatie en advies te geven over de inhoud van de echtscheidingsmodules binnen 

het zorgprogramma ‘Kinderen en vechtscheiding’. Cliënten krijgen daarmee een beter beeld over de mogelijkheden 

en verwijzers maken een betere inschatting of, wanneer en voor welke vechtscheidingsmodule hun cliënt kan worden 

aangemeld. Zo voorkomen we dat mensen vroegtijdig met het programma stoppen. 

 Is er wat aan de hand?
“Je krijgt heel goed inzicht in je kind”, zegt vader Fred wiens kind (2 jaar) deelnam aan het programma Vroegdiagnostiek 

in een spelgroep. “Hierdoor kunnen we beter zelfstandig verder met zijn opvoeding, gedrag en ontwikkeling.” Sommige 

kinderen ontwikkelen zich langzamer dan anderen of vertonen moeilijk (te begrijpen) gedrag. Dat maakt ouders onzeker 

en ongerust: is er wat aan de hand met hun kind? Gerichte observatie gedurende een langere periode, in de 

eigen omgeving, geeft antwoord op deze vraag. Het biedt ouders inzicht, acceptatie en de 

weg naar de juiste hulp. Dit kan latere gedrags- of opvoedproblemen voorkomen. 

In deze Vroegdiagnostiekprogramma’s - inmiddels draaien er zeven in de provincie 

Utrecht en Gelderland - werkt Youké samen met andere gemeentelijke (zorg)organisaties, 

zoals voor kinderen met een beperking, kinderopvang, en centra voor jeugd en gezin. 

 Aansluiten in de huiskamer.
Gracita Redout, gezinsgroepswerker bij Youké, haakte aan als specialist aan bij het Jeugd- en Gezinsteam 

Soesterkwartier in Amersfoort. Gracita is heel positief over de aansluiting bij dit team en de nieuwe werkwijze. 

In een Afghaans gezin moest met name de relatie tussen de moeder, die geen Nederlands kon, en de twee 

kinderen van anderhalf en drie jaar worden versterkt. Daarvoor kwam Gracita twee keer per week de training 

Hechter geven. De vaste buurtteammedewerker van dit gezin ging mee. Om de kunst af te kijken en te zien 

wat er veranderde in het gezin zodat zij daar na afl oop van de training zonder specialist mee verder kon. 

Gracita: “Deze samenwerking, letterlijk in de huiskamer, was heel prettig. Voor ons en voor het gezin. Er was 

geen ruis en beslissingen konden direct worden genomen.”

Bel START op 0800 400 5000. 
START verbindt u door naar de specialist.

1. Ouderschap Blijft
2. Ouderschapsbemiddeling
3. KIES
4. Positief opvoeden na scheiden
5.  Kinderen uit de knel (in ontwikkeling) 

6. Stiefplancoach (in ontwikkeling)

“Wanneer er sprake is van complexe 
problematiek, maar het moeilijk is om 
te bepalen wat, kan het diagnostiek- en 
observatieprgramma DOP duidelijkheid 
geven.” 
Jitty Runia, Manager Projecten

Youké zoekt in 2014 
50 nieuwe pleeggezinnen.

Zorgprogramma Kinderen & Vechtscheiding 
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Volg youkejeugd op:

In de wijk

Wonen in een gezin

Onderwijs & Zorg

Crisishulp

Diagnostiek

Parels

Kwaliteit & Organisatie

Kind & Vechtscheiding 

Youké
sterke jeugd

Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 

jaar en hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden. Zo kort als kan 

en zo lang als nodig, zodat zij veilig en zelfstandig verder kunnen. 

Cliënten vinden ons dichtbij hun huis, in scholen, bij zorgteams en 

op locaties in de wijk.

Youké staat voor sterke jeugd. Ieder kind is oké. Met een eigen 

talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van onze hulp. Onze 

cliënt is onze belangrijkste samenwerkingspartner en weet zelf 

waar de oplossing ligt voor zijn hulpvraag. Daarnaast hebben we 

een groot aantal gespecialiseerde partners in de provincies Noord 

Holland, Utrecht en Gelderland.

Colofon
Tekst:  Eva Prins, Margriet van Griensven, Monique Zwart

Hoofdredactie:  Monique Zwart

Fotografi e:  Beeldbank Youké

Vormgeving:  Concreet geeft vorm

Oplage:  4.000 exemplaren

Legenda

 Leren communiceren met autisme.
Kinderen met de diagnose Autistische Spectrum Stoornis (ASS) hebben vaak moeite contact te maken met hun omgeving. 

Daardoor missen ze veel natuurlijke leermomenten. Met de door Youké gehanteerde methode Pivotal Response Treatment (PRT) 

worden bewust leermomenten gecreëerd vanuit wat de kinderen leuk vinden, bijvoorbeeld speelgoed, 

muziek of eten. Op die manier vergroten de kinderen hun motivatie tot contact maken en leren ze 

spelenderwijs basale vaardigheden als sociaal initiatief nemen. Ondertussen leren de ouders om deze 

technieken te gebruiken tijdens gewone, dagelijkse bezigheden zoals eten, aankleden en spelen. 

Ook de leerkracht van school of peuterspeelzaal kan bij de training worden betrokken. Caroline Fidder, 

pedagogisch medewerker op behandelgroep Snuffi e is heel enthousiast over de methode. 

“Je ziet dat het werkt. De kinderen gaan er meer, en met meer plezier, door praten en communiceren.”

 Seksualiteit bespreekbaar en veilig met het Vlaggensysteem.
Bij Youké worden medewerkers van alle afdelingen getraind op het bespreekbaar maken van seksualiteit in 

opvoedsituaties. Wanneer heeft een kind begeleiding nodig, wanneer moet je een kind iets verbieden en hoe doe 

je dat? Het zogenaamde ‘Vlaggensysteem’ geeft aan welk seksueel gedrag normaal is bij welke leeftijd, van nul tot 

achttien jaar. Met zes criteria en vier vlaggen om gedrag te categoriseren. Een groene vlag hoort bij normaal gedrag, 

geel en rood bij grensoverschrijdende situaties en bij een zwarte vlag gaat het om grensoverschrijdend en strafbaar  

gedrag. In iedere rapportage is seksuele ontwikkeling een vast onderdeel, net als sociaal emotionele, cognitieve en de 

lichamelijke ontwikkeling.

 Financieel gezonde uitdaging.
De productiviteit van Youké is de afgelopen jaren fors toegenomen. We helpen meer cliënten met hetzelfde budget 

(zie Tabel). Voorheen was er sprake van omvangrijke wachtlijsten. We stelden vast dat de effectiviteit van de geboden 

hulp afneemt na een periode wachten. In de periode 2011 –  2014 is het aantal cliënten dat langer wacht dan 63 dagen 

afgenomen.

Binnen Youké leggen we de verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk neer. Het hoofd van het team of afdeling is 

verantwoordelijk voor kwaliteit, kwantiteit van zorg, kosten, personeel en het fi nanciële resultaat. Youké is fi nancieel 

gezond. Gezien de toename van de risico’s in de bedrijfsvoering met de transitie naar de gemeenten, maken we ons 

zorgen over de fi nanciële buffer om tegenvallers op te vangen.

Oudertraining
Voor ouders van kinderen met een ASS is er ook een korte 
oudertraining (6 bijeenkomsten). Ouders krijgen hier meer 
informatie over autisme en leren specifi eke opvoedvaardigheden. 

Onze visie op seksualiteit
•  Seksualiteit hoort bij de gewone ontwikkeling van een 

kind. Dat vraagt om ruimte om te ontdekken en eigen 
grenzen te (her)kennen. 

•  De bespreekbaarheid van seksuele ontwikkeling is 
belangrijk. 

•  Kinderen bij Youké zijn kwetsbaar en daarom is 
passende ondersteuning van belang.

 Versterk de band met je kind.
Om te leren wat haar zoontje Damian (7 mnd) nodig heeft en een goede band met hem op te bouwen, volgt 

Annoeska (22) bij Youké het programma Hechter. 

Annoeska was nog in behandeling om van een drugsverslaving af te komen toen ze ongepland zwanger 

werd. Bureau Jeugdzorg regelde uit voorzorg een ondertoezichtstelling (OTS). Als één van de voorwaarden 

volgt Annoeska bij Youké een traject om een goede band met haar zoontje op te bouwen. Hechter is 

daarvan het laatste onderdeel. “Ik vind het heel interessant”, zegt ze. “Ik leer bijvoorbeeld om met hem 

te spelen en zijn lichaamstaal te lezen.” De tweewekelijkse bijeenkomsten volgt ze met vijf andere jonge 

moeders. Inmiddels gaat het zo goed, dat de OTS waarschijnlijk vroegtijdig stopt. “Maar ook dan maak ik 

Hechter zeker af.”

Een coach aan huis
Het programma Hechter wordt aangeboden in 
zowel groepsverband als individueel. In dat laatste 
geval komt er twee keer per week een coach thuis. 

“Ik leer hier vooral om goed naar mijn kind te kijken 
en zijn behoeften te lezen.”
Annoeska (22), moeder van Damian (7 mnd) over Hechter

 Jeugd werkt!
Meer dan 30 geslaagde trajecten naar werk. Dat is het doel van de deelname van Youké aan het 200-banenplan Noord 

Holland, een regionaal samenwerkingsverband om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Het plan is voor jongeren tot 23 jaar 

die door complexe problematiek of moeilijke omstandigheden hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een 

baan. In 1-op-1 begeleiding worden de wensen en mogelijkheden van de jongere in kaart gebracht. Welke baan past 

daarbij? En welke hulp is dan nodig om ervoor te zorgen dat de jongere aan het werk kan. En blijft! 

Onze trajectbegeleiders werken actief samen met werkgevers, opleidingen, brancheorganisaties en het gemeentelijke 

Leerwerkloket.

 Schakel naar kleurrijke zorg voor jeugd.
Youké werkt samen met Stichting Sabiel in de hulp aan kinderen en hun gezinnen met hulpvragen bij opvoeden en opgroeien. Sabiel is een 

migrantenorganisatie, opgericht door Marokkaanse vrouwen uit Ede. In de begeleiding vormt een specialist in opgroeien van Youké een 

duo met een vertrouwenspersoon van Sabiel. De vertrouwenspersonen van Sabiel vormen de schakel van het gezin naar Youké. Youké biedt 

vervolgens daar waar nodig hulp voor kind en ouders, daarbij altijd zoveel mogelijk aansluitend bij de kracht van het gezin met hun eigen 

netwerk en eigen (culturele) achtergrond. 

In Utrecht en Amersfoort werkt Youké al langer samen met Al Amal, een Marokkaanse zelfhulporganisatie. 

De samenwerking is geslaagd om verschillende redenen. De directieve, pragmatische aanpak van Al 

Amal bouwt vertrouwen op bij geïsoleerde Islamitische gezinnen. Youké lift als specialist in opgroeien 

mee op het vertrouwen dat de vertrouwenspersonen van Al Amal hebben opgebouwd.

 24-Uurszorg samen met ouders.
Ouders worden bij Youké steeds meer een vanzelfsprekende partner in de jeugd- en opvoedhulp. 

Door grotere ouderparticipatie sluit de zorg voor jeugd beter aan op de thuissituatie waardoor 

kinderen sneller terug naar huis kunnen, zo blijkt uit onderzoek bij Perspectief Thuis.

Bij Perspectief Thuis wordt behandelopname van het kind (24-uurs zorg) gecombineerd met 

intensieve gezinsbegeleiding. De hulp is gericht op terugkeer van het kind naar huis. Sinds een 

paar jaar worden de ouders, en hun netwerk, meer bij de zorg betrokken. Ze komen vaker op de 

groep, hebben meer inspraak, volgen oudercursussen en doen bijvoorbeeld mee aan het kerstdiner. 

Ouders waarderen deze omslag, zo blijkt, en ook de kinderen vinden het fi jn. Beiden ervaren hierdoor 

sterkere samenhang tussen de groep en thuis waardoor het voor de kinderen makkelijker wordt snel 

weer in de thuissituatie te functioneren.

Innovaties in de 24-uurszorg 
Ook daar denkt Youké samen met cliënten over na. 
Brainstormen met niet alleen specialisten maar ook 
beleidsmedewerkers van gemeenten, kunstenaars 
of ondernemers aan tafel. Wilt u ook in gesprek over 
innovaties in de zorg voor jeugd? 

“We kregen het vertrouwen dat het ertoe deed wat je als 
ouder zei. We voelden ons gehoord en serieus genomen.”
Vader Kees Pieter over de 24-uurs zorg

2011 2012 2013 2014  (tot juni)

Aantal unieke cliënten 2.139 2.412 2.665 1.901

Wachtenden 71 39 56 28

Cliënttevredenheid 8 8 8 8


