Voor professionals
• Coaching BSO professionals
• Behandeling op de BSO
• Samen met de ouders thuis
• Inzet sociale netwerk gezin

BSO op maat
Behandeling op de BSO en thuis
Heeft u twijfels over de ontwikkeling van
één van de kinderen in uw groep? Of maakt
u zich zorgen om een kind? Dan kunt u, in
overleg met de ouders, Youké erbij
betrekken. BSO op maat is een naschoolse
behandeling op de reguliere BSO. De ouders
en het kind begeleiden we daarnaast in hun
thuissituatie. Zodat het kind en de ouders
daarna op eigen kracht verder kunnen.

-----------------------------------------------

Zo kort als kan, zo lang als nodig
De behandeling duurt maximaal 9 maanden. Tijdens die periode zit het
kind twee middagen per week op een reguliere BSO.
De ambulante professionals van Youké werken op de BSO samen met de
pedagogisch medewerkers. Dezelfde professional begeleidt de ouders en het kind
in hun thuissituatie. Per situatie wordt gekeken wat de beste aanpak is. De
ambulant werkers zetten de lijnen van de behandeling uit. Tijdens het hele traject
begeleiden en coachen ze de betrokkenen. Het sociale netwerk van het gezin en
het wijkteam worden gezien als actieve partners en worden waar het kan bij de
behandeling betrokken.

-----------------------------------------------

Beschikking en aanmelden

Voor wie
Youké is er voor het kind, het
gezin, de professionals in de
wijk- en buurtteams en de
medewerkers van de BSO.
We helpen kinderen van 4 tot en
met 12 jaar met gedrags-,
emotionele en/of opvoedingsproblematiek. Bij deze kinderen
kan sprake zijn van sociale
vaardigheidsproblemen, opstandig
of antisociaal gedrag, stagnatie in
de ontwikkeling of problemen in
het omgaan met emoties.
We helpen ook het gezin.
Regelmatig is bij de ouders in deze
situatie sprake van ontoereikende
opvoedingsvaardigheden en / of
spelen er problemen op andere
levensgebieden.

-------------------

U kunt het kind bij het wijkteam of de (huis)arts aanmelden voor BSO op Maat.
Na goedkeuring en afgifte van de beschikking start de behandeling. De gemeente
betaalt de plaatsing op de BSO op basis van de beschikking.
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------------------------------------------------------------------------START, advies en aanmelden
088 170 5000
Bereikbaar op werkdagen
start@youke.nl
van 9.00 tot 17.00 uur.
www.youke.nl

Volg youkejeugd op:

