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Hulp aan Huis Overijssel

Informatie voor jongeren
die thuis hulp nodig hebben
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Hoe vaak?
De gezinsbehandelaar komt meestal 2 x 1,5 uur
per week bij jullie thuis.
De eerste zes weken proberen we met elkaar duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en wat jullie
willen veranderen.

Voor wie?

Samen met de gezinsbehandelaar stellen jij en je

Voor jou en jouw ouders.
Er kan het volgende aan de hand zijn:

ouders de doelen op waaraan jullie willen werken.

• jij vindt dat het thuis niet  gezellig is.
• er is thuis vaak ruzie, misschien met schoppen en slaan.

gezamenlijke doelen.

• jij hebt het idee dat je ouders je niet begrijpen.
• jij vindt dat er niet naar elkaar geluisterd wordt.

Na 4 en 6 maanden kijken we gezamenlijk terug

Dit kunnen doelen van jou zijn, van je ouders en

naar wat jullie allemaal bereikt hebben en hoe
jullie verder kunnen als de gezinsbehandelaar

Het kan zijn dat er op dit moment bij jullie thuis
problemen zijn, waar jullie samen niet uit kunnen komen.
Misschien denken jullie er zelfs aan dat jij of één van je
broers of zussen een tijdje ergens anders moet wonen
Wij willen proberen om samen met jou en je ouders de
situatie te veranderen.

Wat doen we?
Als jullie zijn aangemeld komt de gezinsbehandelaar
kennismaken met jou en je ouders.

Hoe lang?
De gezinsbehandelaar blijft meestal 6 maanden.

weer weg is.

