Voor ouders

Begeleiding
Opvoeden van kinderen is niet altijd makkelijk. Soms is er sprake van grote opvoedproblemen en maken u of uw hulpverlener zich zorgen over de veiligheid van uw
kind. Of is uw kind in aanraking gekomen met justitie vanwege een strafbaar feit.
Jeugdbescherming Brabant biedt dan tijdelijk extra begeleiding.

Doel
De inzet is altijd: de veiligheid herstellen of
twijfels over de veiligheid van uw kind wegnemen. Doel is om met passende zorg voor
kind en gezin te komen tot een veilige en
stabiele situatie, waarin uw kind goed kan
opgroeien en zich positief kan ontwikkelen.
Samen met uw gezin, belangrijke mensen
in uw omgeving en andere hulpverleners
zoeken we naar oplossingen om te werken
aan die veilige situatie.

Kind en gezin centraal in één plan
In onze aanpak staat uw gezin centraal.
Onze jeugdzorgwerker bouwt met uw
gezin, uw netwerk en lokale hulpverleners
verder aan één plan. Hierin staat de veilige
ontwikkeling van uw kind en de eigen
kracht van uw gezin en netwerk centraal.
Samen met uw gezin bekijken we wat u
zelf aan mogelijkheden heeft. Waar nodig

U krijgt vrijwillig
begeleiding omdat er
zorgen zijn over de
opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
zetten wij extra hulp in. Als het kan, ligt de
regie zoveel mogelijk bij uw gezin. Als het
nodig is, pakken wij de regie.

Evaluatie
Binnen drie maanden bespreken we samen
of de situatie voor uw kind voldoende is
verbeterd. Zodra uw gezin, netwerk
en de lokale zorg op eigen kracht verder
kunnen, sluiten wij onze begeleiding af.

We bespreken welke andere ondersteuning
er mogelijk nog nodig is. Vaak houdt u
contact met de medewerker van het lokale
team. Soms verlengen we de begeleiding
nog eens. Dan maken we nieuwe afspraken
over de inzet in de volgende periode.

Hebt u vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met uw jeugdzorgwerker.

Jeugdbescherming Brabant
staat voor Samen veilig:

wij werken voor en met kinderen
	
en jongeren die in een onveilige
situatie verkeren

wij werken samen met het gezin
	
en het netwerk aan een veilige
opvoedsituatie

wij voeren maatregelen uit na een
	

uitspraak van de kinderrechter, zoals
ondertoezichtstelling, voogdij en
jeugdreclassering

www.jeugdbeschermingbrabant.nl
Hier staan wij voor
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit
alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de
toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid in het gezin en voor
samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere
dag weer kunt u vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht.
Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil
maken.... samen met u.
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