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Individuele ondersteuning 
ouders/opvoeders

Waar je allemaal tegenaan kunt lopen:
• ik ervaar geen grip meer op de huidige situatie.
• er zijn teveel conflicten thuis met mijn zoon/dochter.
• ik twijfel over mijn aanpak.
• zelf raak ik overprikkeld van alles.
• ik wil graag uit deze negatieve spiraal.
• ik maak me zorgen.

Wellicht vraag jezelf van alles af:
• wie kan me hierbij helpen?
• hoe weet ik nu welke hulp het beste voor mij/ons is?
• wat kan ik zelf nog doen?
• ik wil dat mijn zoon/dochter ondersteuning krijgt, kan dat?
• hoe krijg ik mijn zoon/dochter zo ver?

Wat je nu zou kunnen doen:
• bellen of mailen en je verhaal voorleggen.
• je kunt een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen, dat vind bij jullie thuis 

plaats.
• na de kennismaking is er een bedenktijd of we (met elkaar) een ondersteuningstraject 

aan willen gaan.
OF

• we komen tijdens het kennismakingsgesprek of tijdens het traject.erachter dat ik als 
begeleider onvoldoende aansluit, dan kan ik jullie doorverwijzen naar andere collega’s.

Gaan we wel het ondersteuningstraject met elkaar aan,
• dan ondertekenen we een overeenkomst voor een onbepaalde tijd. (voorbeeld)
• deze is ten aller tijde te ontbinden of te verlengen in samenspraak.
• de afspraken voor de ondersteuning vinden bij je thuis of op een ander afgesproken 

plaats af. (school, werk of instantie indien zo afgesproken)
• de frequentie van de afspraken, doen we in overleg met elkaar.

Waarbij is het ondersteuningstraject effectief:
• bij conflicten thuis en/of op school; onzekerheid, weinig gevoel van eigenwaarde, 

minderwaardigheidsgevoel bij de jongere, lusteloosheid.
De gevolgen kunnen zijn: zichtbare gedragsveranderingen, prettiger sfeer thuis en/of op 
school.

Besef nu even: 
• je hebt al vele stappen gezet om een verandering van de situatie teweeg te brengen.

• je bent bereid om hulp te zoeken en te vragen.

• maak je keus vanuit je eerste gevoel, want die klopt altijd.

• welke keuze je ook maakt ik wens je succes en wie weet tot binnenkort.


Hartelijke groet, 

Bart
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