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Dat is moeilijk te zeggen. Elke thuissituatie is immers anders. Zeker is dat het
intensief is. In korte tijd wordt van u en de andere betrokkenen veel energie
gevraagd voor het oplossen van de problemen. Zodat het voor uw zoon of
dochter zo snel mogelijk duidelijk is waar het opgroeit.

Wij staan u graag te woord. U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: frontoffice@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.

Intensieve hulpverleningsvariant

Uw kind is door problemen thuis tijdelijk aan de zorg van een pleeggezin
toevertrouwd. Hierdoor zijn het voor u en uw kind verwarrende, onzekere tijden. Hoe nu verder? Want uw zoon of dochter kan pas weer naar
huis wanneer uw thuissituatie is verbeterd. Wij begrijpen dat dit lastig is
en daarom ondersteunen wij u hierbij via 2thepoint. Een intensieve hulpverleningsvariant die alles in het werk stelt om te zorgen dat uw kind
weer naar huis terugkeert.

Binnen 6-12 maanden is duidelijk waar uw kind opgroeit
Voor (jonge) kinderen is het belangrijk dat in korte tijd helder wordt waar zij groot
worden. Uit de praktijk en onderzoek blijkt namelijk dat dit kinderen helpt zich
beter te hechten aan opvoeders om zich gezond te ontwikkelen. Het is daarom de
bedoeling 2thepoint voor 0-6 jarigen maximaal zes maanden te laten duren, en
voor kinderen van 6 jaar en ouder hooguit een jaar.

Algemeen verloop van 2thepoint
Samen met u, uw naaste omgeving (zoals familie, vrienden, school), pleegouders,
verwijzer onderzoekt uw pleegzorgbegeleider wat ervoor gezorgd heeft dat uw
kind nu bij een pleeggezin woont. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het contact
met uw kind is, welke hulp u al eerder gehad heeft, wat u denkt dat er moet gebeuren? Dit wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst: de beoordelingsboog. Hierin omschrijven zowel u als de pleegzorgbegeleider (en/of verwijzer) wat uw mogelijkheden en aandachtspunten zijn bij het opvoeden van uw zoon of dochter.
Vervolgens wordt met u in een plan afgesproken waar u aan gaat werken om uw
thuissituatie te verbeteren. Dit kan gaan om uw financiën in orde maken, huisvesting zoeken, persoonlijke problemen aanpakken met als doel voor een goede opvoedingssituatie voor uw kind te zorgen. In dat plan is uiteraard ook aandacht voor
de ontwikkeling van uw kind.
Aan het einde van de hulpverleningsperiode geven wij advies of terugkeer naar
huis het belang van uw kind het best dient.

Te zetten stappen door ouders en hulpverleners
Omdat geen gezinssituatie hetzelfde is, verloopt 2thepoint in elk gezin anders. De
volgende stappen worden in ieder geval gezet:

 Bespreken en invullen beoordelingsboog (vragenlijst)
De pleegzorgbegeleider (en/of verwijzer) bespreekt met u de beoordelingsboog
en vult deze samen met u in.

De vragen gaan o.a. over hoe het met u gaat, waarom volgens u uw kind uit
huis is geplaatst, of u wilt dat uw kind weer thuis komt wonen.

 Observeren ouder-kind-bezoek
De pleegzorgbegeleider (en/of verwijzer) zijn een paar keer aanwezig bij het
ouder-kind-bezoek om te kijken hoe u en uw kind met elkaar omgaan.
 Afspreken ouderdoelen
Om uw kind weer veilig thuis te kunnen laten wonen, spreekt u - in een plan doelen af om aan te werken.
Daarin staat ook, als dat nodig is, wat u aan persoonlijke ondersteuning krijgt
(zoals relatietherapie). Zo nodig helpt de verwijzer u bij het regelen hiervan.
 Krijgen opvoedondersteuning
U kunt, in overleg, hulp krijgen bij de opvoeding van uw kind in de vorm van
(ouder)trainingen zoals video-interactiebegeleiding. Door die trainingen leert u
het contact met uw kind herstellen en/of verbeteren en krijgt u begeleiding bij
omgaan met gedrag van uw kind.
 Evalueren hulpverlening
Regelmatig evalueren wij met u hoe het met u en uw kind gaat. Of de hulp en
ondersteuning die u krijgt voldoen en of u uw doelen bereikt.
 Nogmaals invullen beoordelingsboog
Na een half jaar hulpverlening vult u, samen met uw pleegzorgbegeleider (en/
of verwijzer) nog een keer de beoordelingsboog in. Zo wordt duidelijk wat sinds
het invullen van de eerste vragenlijst verbeterd is. De uitkomsten nemen wij
daarna mee in ons advies over het weer thuis kunnen wonen van uw kind.
 Beslissen over weer thuis wonen
Aan de hand van ons advies wordt besloten of uw zoon of dochter weer naar
huis kan of dat het beter bij de pleegouders kan opgroeien. Dit besluit heet het
’opvoedingsbesluit’.
Wanneer besloten is dat uw kind naar huis terug kan, maken wij samen met u
een planning over wanneer en hoe dat gebeurt. Tegelijkertijd stemmen wij met
u af of u daar hulp bij nodig heeft.
Mocht uw kind niet naar huis terugkomen, dan blijven wij u en uw kind begeleiden. Bekijken wij samen met u wat nodig is om op een positieve manier bij uw
kind betrokken te blijven.

