samen toe
koms
Ambulante begeleiding thuis
Naast de behandeling van het kind
in de groep, begeleiden we uw gezin
ook in de thuissituatie, zodat u de
positieve leerervaringen ook daar
met elkaar kunt voortzetten. Wij
bieden ook ambulante hulp (0-18
jaar) als afzonderlijke hulpvorm, los
van de dagbehandeling. Hierbij kunt
u denken aan PPG (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding) of IOG
(Intensieve Orthopedagogische
Gezinsbehandeling), Video Home
Training en ouderbegeleiding.

Wij sluiten aan bij de hulpvragen
van ouder(s)/verzorger(s) en kind. We
zoeken samen bij alledaagse situaties
in de opvoeding naar oplossingen en
mogelijkheden. Door samen te
oefenen, erover te praten en te
observeren, willen we bereiken dat u
weer zelfvertrouwen krijgt in de
opvoeding en handvatten vindt om
anders om te gaan met bepaalde
situaties en gedrag.
Onderdeel van onze werkwijze is het
gericht aandacht geven aan de mogelijkheden die u zelf heeft en bronnen
die in uw directe omgeving beschikbaar zijn. Daarmee zetten we in op
uw eigen kracht en de gezamenlijke
kracht van mensen. Netwerkplannen
zijn daarbij ondersteunend.
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Meer informatie

Trias Jeugdhulp

Een overzicht van de vele, flexibele
vormen van hulp die Trias Jeugdhulp
kan bieden bij opgroeien en opvoeden
0-27 jaar, vindt u op onze website
www.triasjeugdhulp.nl. Ook kunt u
altijd om meer informatie vragen
en/of een afspraak maken voor
een rondleiding.

Trias Jeugdhulp biedt met ruim 400
medewerkers én 400 pleegouders
hulp bij opgroeien en opvoeden in
Overijssel. Wij bieden onze hulp bij
voorkeur thuis, of in de directe
omgeving van de cliënt. De cliënt
heeft altijd zeggenschap en regie
over de aanpak. Jaarlijks maken bijna
2000 kinderen, jongeren tot 27 jaar
en opvoeders gebruik van advies en
praktische ondersteuning of intensievere vormen van behandeling.
Soms bieden we voor korte tijd hulp,
andere hulp is langdurig. Dit is
afhankelijk van de vraag en behoefte
van de cliënt. Trias Jeugdhulp werkt
actief samen met andere partijen
en is onder meer partner in het
1000-jongerenplan; begeleiding bij
het vinden van een baan, opleiding
en een stabiele woon- en leefsituatie.

Contact
Locatie De Klimboom
J.C.J. van Speijkstraat 29
7772 ZB Hardenberg
(038) 456 46 00
boskabouters@triasjeugdhulp.nl
woodies@triasjeugdhulp.nl

Trias Jeugdhulp
Emmawijk 11
8011 CM Zwolle
T (038) 456 46 00
info@triasjeugdhulp.nl
www.triasjeugdhulp.nl
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Basisteam

De Klimboom Hardenberg
informatie voor

ouders

informatie voor

ouders

De Klimboom Hardenberg
Trias Jeugdhulp biedt hulp bij opvoeden en opgroeien aan kinderen/jongeren
tot 27 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s). Dit gebeurt vanuit meerdere locaties in
Overijssel. Ook komen wij bij u thuis, op school, in de buurt. Eén van onze locaties
is ‘De Klimboom’ in Hardenberg. De Klimboom kan u helpen met dagbehandeling,
trainingen en ambulante hulp in de thuissituatie. Een combinatie hiervan is ook
mogelijk. We sluiten hierbij nadrukkelijk aan bij uw hulpvraag.

Wanneer kunt u
gebruik maken van onze hulp
Soms heeft u extra ondersteuning
nodig bij het opvoeden van uw kind(eren). Ons basisteam werkt vraaggericht. Samen met u kijken wij hoe we u
kunnen helpen bij de specifieke vragen
die u heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan
om vragen op emotioneel en/of sociaal
gebied of om vragen over een eventuele ontwikkelingsstoornis bij uw kind.
Ook kunnen er andere factoren spelen.
Samen met uw gezin werken wij aan
het vergroten van vaardigheden om
het gedrag en/of de opvoedsituatie
positief om te buigen.
De hulp die wij bieden gaat meestal
op indicatie, via Bureau Jeugdzorg
Overijssel.

Dagbehandeling
De kinderen die de dagbehandeling
bezoeken hebben op één of meerdere
ontwikkelingsgebieden een achterstand en mogelijk is er sprake van een
ontwikkelingsstoornis. Bij elk kind dat
de dagbehandeling bezoekt, richten
wij ons op het vergroten van de vaardigheden van het kind, passend bij de
leeftijd en ontwikkeling van het kind.
Ieder kind werkt op zijn eigen manier
aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen die wij aan het begin van de
behandeling samen met ouder(s)/
verzorger(s) opstellen. Een belangrijk
onderdeel van de behandeling is de
ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Het kind oefent in het maken
van oogcontact, luisterhouding, antwoord geven, op je beurt wachten
enzovoort. Ook begeleiden we het
samenspelen, het oefenen in contact
maken, overleggen en het maken van
afspraken. Daarnaast is er de mogelijkheid voor therapieën (individuele
fysiotherapie, ergotherapie of logopedie), observatie en (vroeg)diagnostiek.
Voor jonge kinderen kunnen wij na
een periode van observatie en eventueel diagnostiek een passend
schooladvies geven.
Ouders betrekken
Gedurende de behandeling betrekt
ons basisteam ouder(s)/verzorger(s)
actief bij het behandelingsproces.

Zowel voor het kind als de ouder(s)/
verzorger(s) brengen wij de vaardigheden in kaart en maken wij een
balans op tussen de levensfase waarin
het kind en ouders zich bevinden.
Ook kijkt ons basisteam of de draagkracht en draaglast in evenwicht is.
Wij werken op verschillende manieren
om de vaardigheden van het gezin
te versterken en de draagkracht en
draaglast in balans te brengen.
Hierbij staat een positieve bekrachtiging centraal. Trias Jeugdhulp sluit
aan bij de sterke kanten van ouder(s)/
verzorger(s) en het kind. Deze werkwijze komt voort vanuit het
competentiemodel. Daarnaast werken
wij oplossingsgericht; wij stimuleren
ouder(s)/verzorger(s) om zelf de regie
over hun leven te behouden en hun
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Om de behandeling goed vorm te
kunnen geven zijn er regelmatig
behandelplanbesprekingen en tijdens
deze multidisciplinaire besprekingen
stelt het basisteam voor het kind en
gezin individuele doelen vast.
De Boskabouters 1½ t/m 6 jaar
De Dagbehandeling Jonge Kind (DJK)
‘De Boskabouters’ richt zich op kinderen in de leeftijd van 1½ tot en met
6 jaar (die in principe, in aanleg,
normaal begaafd zijn). De kinderen
komen op doordeweekse dagen naar
de dagbehandeling, dit kunnen

Een ouder: “Wij hebben meer inzicht gekregen in het gedrag van Stijn
en we hebben meer rust gevonden om met zijn gedrag om te gaan.”

enkele dagdelen of hele dagen zijn.
Wanneer kinderen toe zijn aan schoolvoorbereidend werken, kunnen zij
tijdens de behandeling de interne
kleuterklas bezoeken. Hiervoor
werken wij samen met de SOTOG
(Stichting Speciaal Onderwijs Twente
en Oost Gelderland).
De Woodies 6 t/m 12 jaar
De Dagbehandeling voor Schoolgaande Jeugd (DSJ) ‘De Woodies’ is
bestemd voor schoolgaande kinderen
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar
(die in principe, in aanleg, normaal
begaafd zijn).

De kinderen komen op enkele doordeweekse dagen na schooltijd naar
de dagbehandeling en gaan na het
avondeten weer naar huis.
Trainingen
U kunt bij ons terecht voor verschillende
trainingen; zowel gericht op kinderen
als op hun ouder(s)/verzorger(s). Hierbij
kunt u denken aan een sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining,
echtscheidingsverwerking en/of psycho-educatie. Wij blijven ons trainingsaanbod uitbreiden en aanpassen op de
vraag die er op dát moment is.

