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Jeugdondersteuningsteam voor kinderen en gezinnen

0181 - 23 71 00

De zoon van Petra heeft een verstandelijke
beperking en is autistisch.
Er zijn meerdere hulpverleners betrokken. Voor Petra is
het best zwaar. Zij overziet het soms niet meer en vraagt
zich af wie haar hierbij kan helpen.

De dochter van Bianca verandert in een puber.
Ze komt geregeld midden in de nacht thuis en liegt wanneer haar ouders vragen waar ze was. Eigenlijk liegt ze
de laatste tijd over alles. Daardoor is er thuis steeds ruzie.
Ook maakt Bianca zich zorgen over de invloed van haar
dochters nieuwe vrienden. Ze twijfelt hoe ze hier het beste
mee kan omgaan.

Peuter Pieter gedraagt zich anders dan zijn
vriendjes op het kinderdagverblijf.
Hij bijt, schreeuwt en doet andere kinderen pijn. Zijn
ouders en de leidsters op de opvang hebben al van alles
geprobeerd, maar het helpt niet. Zo gaat het niet langer.
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In het systeem staat overigens alleen dát
u ondersteuning krijgt, niet welke. Dat is
tenslotte vertrouwelijk.

In het gezinsplan staan de doelen
die u belangrijk vindt
Soms is één adviesgesprek genoeg om weer
zelfstandig verder te kunnen. In andere gevallen wordt intensieve begeleiding ingezet. Dan
stelt de jeugd- en gezinscoach samen met u, en
soms met andere betrokkenen, een gezinsplan
op. Hierin staat welke doelen u en uw gezin willen
behalen en welke afspraken daarvoor nodig zijn.

Het JOT werkt met de meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit is voor ons verplicht. U leest er meer
over op www.centrumvoorjeugdengezin.nl/
nissewaard-meldcode

Het JOT neemt klachten serieus
Wilt u meer informatie over privacy en
SISA? Of heeft u een klacht? Ga naar
www.centrumvoorjeugdengezin.nl/
nissewaard-jot en klik door naar
Privacy en klachten.
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