Kortom





Bij START krijgt u snel en deskundig advies.
U weet snel wat de mogelijkheden zijn voor
u/ uw kind.
START helpt u met het aanvragen van de
verwijzing of indicatie, als dat nodig is.
Door nauwe samenwerking met andere
organisaties kan START u breed adviseren en
indien nodig goed en snel doorverwijzen.

Zorgen over
uw kind

Meer informatie

Vraag hulp bij
opvoeden en
opgroeien

Voor advies, informatie of aanmelding kunt u terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.
Kijk voor meer informatie op youke.nl

Wat is het?
Informatie-, advies- en
aanmeldpunt Youké
Voor wie is het?
Gezinnen die hulp zoeken
Hoe lang duurt het?
Tot de verwijzing rond is
Wat is het doel?
Het vinden van passende
Youké maakt deel uit van het

hulp of zorg

‘Netwerk voor Jeugd’, samen
met Timon, Reinaerde, Altrecht
en Indigo.

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Als u zich ernstig zorgen maakt over uw kind of uw
gezin, dan kunt u hulp vragen. Wat er mogelijk is,
kunt u vragen aan START, het centrale
aanspreekpunt van Youké.
Bij START kunt u vrijblijvend terecht met uw vragen.
Welke hulp heb ik nodig? Wat is er allemaal
mogelijk? Hoe meld ik me aan? Moet ik lang
wachten? Heb ik een verwijzing nodig en hoe kom
ik daaraan? START zorgt dat u snel en professioneel
advies krijgt over passende hulp bij problemen
rondom opvoeden en opgroeien.

Voor iedereen met een
hulpvraag
START is het informatie-, advies en aanmeldpunt van
Youké bij vragen rond opvoeden en opgroeien. Wanneer
u contact met START opneemt, krijgt u snel en
vakkundig hulp en advies. U stelt uw vraag en samen
met u zoeken we naar de beste oplossing of de juiste
vorm van begeleiding. Als er sprake is van een
crisissituatie, dan krijgt u binnen 24 uur hulp.
Zo nodig doen we een aanbod voor hulp of coördineren
we het traject. Omdat Youké een breed aanbod heeft,
vinden we snel de hulp die het beste bij uw situatie past.
Soms is een indicatie nodig. In dat geval helpen we u bij
uw aanvraag.

Het netwerk van Youké
Youké werkt nauw samen organisaties in zorg, welzijn
en onderwijs. Het is dus heel eenvoudig om contact te
leggen met andere hulpverleners, als dat nodig is.
Bovendien kunnen we zo het aantal contactpersonen
waar uw gezin mee te maken krijgt beperkt houden.
Ook zijn wachtlijsten hierdoor korter.

Youké sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van
0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij het 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.

