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DE HOENDERLOO GROEP, ONDERDEEL
VAN PLURYN, IS EEN INNOVATIEVE
ORGANISATIE VOOR 24 UURSZORG
AAN JONGEREN MET COMPLEXE
GEDRAGSPROBLEMEN. IN EEN VEILIGE
OMGEVING BIEDEN BETROKKEN
PROFESSIONALS EEN PROGRAMMA
OP MAAT DAT (GGZ-)BEHANDELING,
ONDERWIJS EN VRIJETIJDSACTIVITEITEN
AAN ELKAAR VERBINDT. DOOR JONGEREN
EEN STEM TE GEVEN EN ANDER GEDRAG
AAN TE LEREN, CREËREN WE MET
HEN NIEUWE KANSEN OP EEN BETERE
TOEKOMST.
ALS GERENOMMEERDE INSTELLING VOOR
JEUGD & OPVOEDHULP EN EDUCATIE
VOEREN WE BEWEZEN PROGRAMMA’S
EFFECTIEF UIT. DAARNAAST
ONTWIKKELEN WE NIEUWE METHODES OM
JONGEREN EN HUN GEZIN EEN EERLIJKE
KANS TE GEVEN. IN DEZE FOLDER MAAKT
U KENNIS MET GEZINSBEHANDELING
(IOG-R) VAN DE HOENDERLOO GROEP.

GEZINSBEHANDELING
Als een kind (tijdelijk) niet meer thuis
kan wonen, dan betekent dat een grote
verandering voor het hele gezin. Het vraagt
veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van
ouders/opvoeders en de jongere om met de
nieuwe situatie om te gaan. De Hoenderloo
Groep vindt het belangrijk dat er aandacht is
voor deze ingrijpende verandering. Maar ook
voor de relatie tussen de ouders en hun kind.
Daarvoor is er Gezinsbehandeling.
Samen met de ouders werken aan verbetering
van de ontstane (probleem)-situatie thuis.
Dat is één van de belangrijkste pijlers van
de behandeling van een jongere bij De
Hoenderloo Groep. Gezinsbehandeling
draagt onder andere bij aan een optimale
samenwerking tussen het gezin en de
hulpverleners. Het is van belang om daarbij zo
goed mogelijk gebruik te maken van de kennis
en ervaring van ouders.

HULPVRAAG VAN HET
GEZIN EN DE JONGERE
STAAT CENTRAAL
Samen met het gezin onderzoekt de
gezinsbehandelaar welke krachten er
binnen het gezin kunnen bijdragen aan een
verandering in de ontstane problemen en
patronen. Samen onderzoeken zij ook in
hoeverre het (sociale) netwerk van het gezin
kan worden geactiveerd, met als doel het
gezin te ondersteunen.
De gezinsbehandelaar vraagt naar de
doelen, hulpvragen en wensen van het gezin/
netwerk van de jongere en brengt ze zo
helder mogelijk in kaart. Vervolgens kijkt de
gezinsbehandelaar samen met de ouders en
de jongere hoe ze hun doelen en wensen het
beste kunnen bereiken.

WAT KAN
GEZINSBEHANDELING
BEREIKEN?

HOE WERKT
GEZINSBEHANDELING?
■	Gemiddeld

■	Het

gezinsklimaat is zodanig verbeterd
dat de gezinsleden (met name de ouders)
in staat zijn voorwaarden te scheppen
waarbinnen hun kind tot groei kan komen.

■	Herstel

van beschadigd vertrouwen.

■	Herstel

van regie/gezag van de ouders ten
opzichte van hun kind.
optrekken van de ouders in het
effectief leiding geven aan hun kind.

vindt er eens per twee weken
een gesprek plaats.

■	Gezinsbehandeling

duurt maximaal zes

maanden.
■	De

gesprekken vinden bij voorkeur plaats
bij De Hoenderloo Groep. Wanneer dit
niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan de
gezinsbehandelaar bij het gezin thuis
komen.

■	Gezamenlijk

■	Activeren

van het eigen netwerk: “Wie
kan helpen om mijn kind de goede keuzes
te laten maken en hoe schakel ik andere
mensen in?”

■	De

gezinsbehandelaar en ouders kunnen
naast de gesprekken (regelmatig)
telefonisch en/of per e-mail contact
onderhouden.

■	Na

drie maanden vindt er een evaluatie
plaats. Hierbij kijken we in hoeverre de
gestelde doelen behaald zijn, welke doelen/
hulpvragen er nog aandacht nodig hebben
en wat er nodig is om ze te bereiken.

CONTACT
Meer informatie vindt u op www.dehoenderloogroep.nl.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met
De Hoenderloo Groep (T 055 378 88 00) en vragen naar
het team Gezinsbehandeling.
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