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Voorwoord

Met trots stellen wij ons aan u voor: Youké, de specialist in 

opgroeien, ontstaan uit een jarenlange samenwerking  

tussen Trajectum en Zandbergen; twee ervaren aan- 

bieders van zorg voor jeugd. Wij hebben onze krachten 

gebundeld tot een sterke organisatie met een breed 

aanbod voor kind, jongere en gezin. Voor een nóg betere 

zorg en een sterke jeugd. Youké biedt cliënten snelle en 

efficiënte hulp waarin zij zelf de regie houden. We maken 

die belofte waar met meer dan 500 betrokken en gecer-

tificeerde professionals en een omvangrijk netwerk van 

gespecialiseerde partners in de zorg voor jeugd.

Zo kort als kan, zo lang als nodig

De samenleving is de laatste jaren een stuk sneller en 

complexer geworden. Dat maakt opvoeden en opgroeien 

er niet eenvoudiger op. Soms zien ouders of kinderen even 

geen uitweg meer uit de problemen die ze tegenkomen. 

Tijdige en tijdelijke ondersteuning kan dan verlichting 
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geven om kind, jongere en gezin weer snel op de rit te 

krijgen. Youké biedt die ondersteuning, zo kort als kan,  

zo lang als nodig.  

Eerder, veilig en dichtbij

Met elkaar, onze cliënten en onze ketenpartners zetten  

wij ons in voor een sterke jeugd. Dat is onze drijfveer. 

We doen dat zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving 

van de cliënt. Daar ligt de oplossing. En hoe eerder we 

betrokken worden, hoe sneller de cliënt is geholpen.  

Onze professionals zijn specialisten die ook als generalist 

deelnemen aan zorgteams in de wijk en hulp afstemmen 

met lokale partners zoals school, huisarts of politie. We 

werken vanuit het individu en de diepgewortelde over-

tuiging dat ieder mens oké is. Vandaar de naam: Youké. 

Een nieuwe naam, gevestigd op een stevig fundament van 

meer dan 100 jaar ervaring met jeugd en opvoedhulp. In 

dit boekje stellen wij ons aan u voor. Zodat u weet wie we 

zijn en hoe we bijdragen aan het versterken van de zorg 

voor jeugd. Met hulp die voortdurend aan verandering 

onderhevig is. We zijn een lerende organisatie waar niets 

in beton is gegoten en er altijd ruimte is voor nieuwe 

oplossingen als die in het belang zijn van onze cliënten. Zij 

en hun hulpvraag vormen altijd het uitgangspunt bij ons 

handelen. En daarin nemen we onze verantwoording.

Fawzia Nasrullah & Rob Hartings

Directie / Bestuur
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Onze missie Youké helpt kind, jongere en gezin binnen hun leef- 

omgeving een effectieve oplossing te vinden voor hun 

uitdagingen rond opgroeien en opvoeden. Met onze  

stimulans (her)nemen ze de regie over hun eigen leven  

en gaan zelfstandig en veilig verder. We bieden de best 

passende hulp bij meervoudige problematiek. Zo kort als 

kan, zo lang als nodig en ter voorkoming van instroom 

naar zwaardere hulp. Wij begrijpen de (culturele) achter-

gronden van onze cliënten en sluiten daar met onze hulp 

op aan. Wij creëren steeds betere manieren om effectief 

hulp te geven. Door bundeling van onze krachten met 

collega-hulpverleners, ontsluiten we eenvoudig en langs 

één weg alle lichte tot zware hulp voor jeugd en gezin.

Youké helpt kind, jongere en gezin  

binnen hun leefomgeving een  

effectieve oplossing te vinden voor 

hun uitdagingen rond opgroeien en  

opvoeden. 

“Het is heerlijk als je met relatief  
eenvoudige dingen een kind blij kunt  
maken en vertrouwen kunt geven.”
pleegmoeder Marieke



Vaak kan een cliënt het antwoord op zijn hulpvraag zelf 

formuleren en ook zelf de regie over de oplossing voeren. 

Wij faciliteren daarin en gaan uit van de kracht van de 

cliënt zelf. Daar geloven wij in. We staan als passant 

tijdelijk aan de zijde van jongere, kind en ouders. 

Zo’n benadering vraagt om bijzondere vaardigheden en 

flexibiliteit van onze medewerkers en daar selecteren we 

ze ook op. 
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Dit kan  
Youké voor  
u doen
Met de krachtenbundeling van 

twee sterke organisaties biedt 

Youké een breed hulpaanbod voor 

kind, jongere en gezin. 

“Rottigheid uithalen vond ik grappig.  

Nu ben ik rustiger, blow minder en werk.”

Bart
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Met de krachtenbundeling van twee sterke organisaties 

biedt Youké een breed hulpaanbod voor kind, jongere en 

gezin. Ook als er sprake is van meervoudige opgroei- en 

opvoedproblematiek van psychiatrische, sociale en/of 

medische aard. Youké is de specialist in opgroeien voor 

kinderen en jongeren die:

1. in een bedreigende situatie terecht zijn gekomen;

2. door een crisis of noodsituatie acute opvang nodig 

hebben;

3. heel jong zijn en/of aansluiting met de basisschool 

lijken te missen;

4. door hun autistische aanleg extra begeleiding nodig 

hebben;

5. lijden onder een vechtscheiding;

6. school de rug willen toekeren of thuiszitten;

7. niet meer thuis kunnen of willen wonen;

8. tienermoeder zijn of worden en steun nodig hebben 

om hun nieuwe rol goed te kunnen vervullen;

9. die zich vervreemd voelen van de maatschappij door 

grote culturele verschillen;

10. het risico lopen om met justitie in aanraking te komen

Wat de hulpvraag ook is en hoe onze hulpvorm er ook 

uitziet, de cliënt, zijn veiligheid, het gezin en de omgeving 

staan altijd centraal. We kijken naar het kind, zijn plek bin-

nen het gezin en zijn (multiculturele) leefomgeving zoals 

de school en de buurt. Geeft de cliënt zelf een oplossings-

richting aan? Dan helpen we die richting in te slaan, op 

weg naar de gewenste situatie. 

“Oma snapt waarom ik druk ben,  
nu vind ik het thuis nog leuker.”
Dean
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Onze 
kernwaarden
Net zo belangrijk als onze diensten 

is de wijze waarop wij ze aanbieden. 

We hebben daarin een herkenbare, 

eigen handelwijze en werken altijd 

vanuit onze kernwaarden.

Een werkwijze die inmiddels een steeds breder draagvlak 

krijgt binnen de jeugdzorg. Youké wacht niet af maar komt 

meteen in actie met een verduidelijking van de cliëntvraag 

en een daadkrachtige aanpak, ook in crisissituaties. Met 

onze ruime ervaring in zorg voor jeugd kunnen we elke 

hulpvraag aan.

“Samen met de gezinsbegeleider 
durfde ik steun te vragen van de  
mensen om ons heen.” 
stiefmoeder van Pedro
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Net zo belangrijk als onze diensten is de wijze waarop wij 

ze aanbieden. We hebben daarin een herkenbare, eigen 

handelwijze en werken altijd vanuit onze kernwaarden. 

Samen

Hoe ervaren we ook zijn, we kunnen het nooit alleen.  

We zien elkaars krachten en weten deze op een integere 

manier te versterken in het belang van de cliënt. 

We zoeken voortdurend de samenwerking, ook met keten-

partners en gemeenten. We halen onze oplossingen niet 

uit een handboek maar realiseren ze samen met de cliënt 

op basis van zijn eigen situatie. En omdat die vaak uniek 

is, zijn onze oplossingen dat ook. Onze ervaring leert dat 

een gezamenlijk ontwikkelde oplossing voldoende zelfver-

trouwen geeft om zonder hulp verder te kunnen.  

Talentgericht

We gaan ervan uit dat ieder mens oké is en over unieke 

talenten beschikt. Daarmee scheppen we bewust ruimte 

voor creatieve oplossingen in het belang van de cliënt.  

We investeren in talentontwikkeling bij medewerkers en 

dagen ze voortdurend uit om het beste uit zichzelf te halen. 

Ook onze cliënten maken we bewust van hun eigen kracht 

en talenten, waarmee zij zelf bijdragen aan duurzame 

veranderingen onder eigen verantwoordelijkheid. 

“Youké gaf me voldoende vertrouwen 
om weer van mijn kind te durven  
houden.” 
jonge moeder Paloma



Ondernemend

Youké professionals zijn ondernemende en gecertifi-

ceerde professionals. Dat betekent dat zij het voortouw 

durven nemen en daadkrachtig werken aan de best pas-

sende oplossing. Een oplossing die precies aansluit op 

de hulpvraag van onze cliënten. Dat vraagt om vindingrijk-

heid, flexibiliteit en inlevingsvermogen. Eigenschappen 

waarover onze collega’s in hoge mate beschikken.  

Kleurrijk 

We omarmen culturele verschillen en zijn ons bewust  

van de kansen die dat biedt in het zoeken naar passende 

oplossingen. We stellen ons daarom open en gastvrij op 

voor iedereen die in gesprek wil of hulp zoekt. Dankzij  

de diversiteit binnen onze organisatie en bij onze cliënten,  

is er veel begrip en respect. Het stelt ons in staat dienst- 

verlenend te blijven in een snel veranderende, multi- 

culturele samenleving. 
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Ieder mens is oké en kleurrijk. Welke kleur kies jij?
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Zelfredzaam

Zowel voor cliënten als medewerkers streven we naar 

zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Dat sluit aan op onze 

overtuiging dat mensen beter presteren als een beroep 

wordt gedaan op hun eigen kennis, vaardigheden en 

ervaringen. Daarom geven we naast duidelijke richtlijnen 

ook voldoende vrijheid aan onze medewerkers. Zodat ze 

op hun beurt ruimte kunnen geven aan cliënten om zelf  

de regie over hun leven te (her)nemen. Geen keurslijf 

maar een open dialoog en oplossingen op maat.

“Ik kon volop meedenken en  
meewerken aan mijn oplossing.  
Dat was goed voor mij.” 
Fatima

De mensen 
achter Youké
Medewerkers zijn bepalend voor  

de kwaliteit van een organisatie.  

We werken dan ook met goed 

gekwalificeerde, gemotiveerde 

en betrokken professionals.
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Medewerkers zijn bepalend voor de kwaliteit van een 

organisatie. We werken voornamelijk met goed gekwali-

ficeerde, gemotiveerde en betrokken professionals die in 

2014 wettelijk geregistreerd zijn op minimaal hbo-niveau. 

De hulpverleners zijn in staat onze cliënten weer te laten 

vertrouwen op hun eigen kracht en persoonlijkheid. Zodat 

ze zelf actief bijdragen aan een oplossing die precies aan-

sluit op hun vraag en ook werkt als wij vertrokken zijn. 

Belangrijkste succesfactor is communicatie. Wij praten 

niet over cliënten, maar met cliënten, met nadrukkelijk 

oog voor hun culturele achtergrond. Ook die bepaalt voor 

een belangrijk deel wat de beste oplossingsrichting is. 

De veelheid aan factoren maken elke situatie weer uniek 

en daarmee ook de oplossing. De kunst is die te vinden. 

Onze professionals zijn erin getraind en bewegen flexibel 

mee met de vraag van de cliënt zonder zijn doel uit het 

oog te verliezen: snel op eigen benen staan. 

Daarbij nemen ze actief deel aan zorgteams in de wijk en 

stemmen ze hulp af met betrokken partijen zoals school, 

huisarts of politie.

In een kennisintensieve organisatie als Youké staan profes-

sionals altijd open voor nieuwe methodieken en inzichten. 

We zijn daar voortdurend en actief naar op zoek. 

We verdiepen ons in nieuwe behandelmethoden, vragen 

om feedback bij cliënten, volgen aanvullende opleidingen 

en werken zo aan de continue verbetercyclus van onze 

organisatie. Een organisatie met mensen die durven te 

vertrouwen op ervaring en tegelijk geloven in vernieuwing.

“Ouders beschikken over een groter 
potentieel dan ze zelf door hebben.”
hulpverlener Ineke
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Ons netwerk
Een respectvolle behandeling  

betekent onder meer dat cliënten  

niet van het kastje naar de muur  

worden gestuurd of te maken  

krijgen met allerlei verschillende 

zorgaanbieders. 

Een respectvolle behandeling betekent onder meer dat 

cliënten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd 

of te maken krijgen met allerlei verschillende zorgaanbie-

ders. Alle benodigde expertise moet voorhanden zijn en  

gecoördineerd worden aangeboden. En zo hebben we  

het bij Youké ook ingericht. We beschikken over een  

uitgebreid netwerk met uitstekende hulpverleners waar-

mee we samenwerken vanuit de gedachte ‘één gezin, 

één plan, één regisseur’. Dat betekent duidelijkheid, korte 

communicatielijnen, geen misverstanden en snelle hulp 

zonder lange wachtlijsten. Met het oog op die samen-

werking hebben wij in 2013 samen met partners het Net-

werk voor Jeugd in het leven geroepen, een interregionale 

netwerkorganisatie met ervaren en kwaliteitsbewuste

“Volgend schooljaar gaat hij terug naar 
gewoon basisonderwijs, dankzij Youké! 
Wij zijn supertrots op hem.” 
de vader van Kay
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Geografische 
focus
Onze medewerkers bieden snelle 

hulp vanuit verschillende locaties 

verspreid over zeven regio’s. 

specialisten in Jeugd & Opvoedhulp, jeugd met een licht 

verstandelijke beperking (Jeugd-LVB) en jeugd met 

psychiatrische problematiek (Jeugd-GGZ). Dit netwerk 

wordt lokaal aangevuld met partners uit jeugdwelzijn 

en verslavingszorg. Daarmee beschikken we over een 

compleet aanbod van diensten voor jeugd van 0-23 jaar en 

hun gezinnen.



Wijk bij Duurstede
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Onze medewerkers bieden snelle hulp vanuit verschillen-

de locaties verspreid over zeven regio’s. Wij werken daar 

waar onze cliënten zijn: thuis, in basisscholen, in de wijken 

en op locaties die we delen met ketenpartners. Zo zijn we 

voor onze cliënten altijd dichtbij.  

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

“Wij hadden het geluk dat  
de pedagogisch medewerkster  
van school ook haar ‘juf ’ was” 
moeder van Isabel

Utrecht

Vianen

Zeist

Amersfoort Barneveld

Hilversum

Bussum

Ede

Bunschoten

Veenendaal

Montfoort

Woerden

2

76

5

4

3

1
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Iemand die om hulp vraagt belt nooit te vroeg of  

ongewenst. We kunnen altijd verder helpen. We doen  

dat graag. We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar  

we staan klaar voor iedereen die vastloopt met opvoeden 

of opgroeien. Ook bij twijfel of die hulp wel nodig is. 

Youké, voor een sterke jeugd. Hoe eerder we kunnen  

starten met hulp, hoe sneller de cliënt weer zelf verder 

kan. Heeft u een vraag? Een gesprek is altijd oké!

Youké: 030 693 68 00 / 033 463 25 14

START uw vraag: 0800 400 50 00

Netwerk voor Jeugd: netwerkvoorjeugd.nl

Hoe kunt 
u ons 
bereiken?
Iemand die om hulp vraagt belt nooit 

te vroeg of ongewenst. We kunnen 

altijd verder helpen. We doen dat 

graag. 



Colofon
Uitgave: Youké sterke jeugd, youkejeugd.nl

Tekst:  Koot Communicatie

Eindredactie: Youké, afdeling communicatie 

 Monique Zwart, Margriet van Griensven, 

 Saskia Dijkstra

Ontwerp: Concreet geeft vorm 



Volg youkejeugd op:

Onze kernwaarden

Samen

Talentgericht

Ondernemend

Kleurrijk

Zelfredzaam

Correspondentieadres

Verlengde Slotlaan 109

3707 CE  Zeist

Postbus 867

3700 AW  Zeist 

030 693 68 00 / 033 463 25 14

info@youkejeugd.nl


