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De praktijkgerichte professionals van Trias werken volgens de nieuwste
inzichten en ervaringen. Graag werken wij met andere (opvoed)professionals samen om kinderen, jongeren en hun gezinnen het beste te
kunnen bieden. We geloven in de kracht van ieder mens en zijn ervan
overtuigd dat onze cliënten het best geholpen worden als ze op eigen
kracht hun problemen overwinnen. Daarom helpen wij hen om inzicht
te krijgen in hun eigen situatie en geven hen het vertrouwen om de
regie van hun eigen leven weer in handen te nemen. Van opvoedadvies
tot intensieve zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren.
Warmte en persoonlijke aandacht staan daarbij voorop.
Pleegzorg en gezinshuizen
Wanneer een kind of jongere (tijdelijk)
niet meer thuis kan wonen kijken we
eerst naar de mogelijkheden van een zoveel mogelijk gezinsgelijkende situatie.
Dit kan een pleeggezin, netwerkgezin of
een gezinshuis zijn. Trias werkt samen
met ruim 450 (netwerk)pleeggezinnen.
Ook werken we samen met zes gezinshuizen en Gezinshuis.com. Trias is
partner van Alliantie Kind in Gezin
(www.inhuisplaatsen.nu).

Tijdelijk verblijf niet thuis
We bieden de mogelijkheid van tijdelijke opvang van een kind in combinatie
met behandeling: van deeltijdondersteuning tot zeer intensieve behande-

ling. Terugkeer naar huis is altijd het
doel. Daarom is de behandeling gericht op zowel het kind als het gezin.
We werken hierin samen met partners
uit onder meer de jeugd-GGZ.

Crisis en spoedeisende zorg
Door een crisissituatie kan ondersteuning in het gezin op zeer korte
termijn (binnen 24 uur) nodig zijn.
Spoedeisende zorg is een intensieve,
kortdurende vorm van ambulante
ondersteuning thuis. Een veilig
opvoedklimaat staat centraal. De
crisispleeggezinnen van Trias en de
crisisopvanggroep bieden een kind
een veilig tijdelijk verblijf buiten het
gezin als dat nodig is.

‘Onze zoon heeft PDD-NOS. Thuis kwamen we er niet meer uit. Tijs heeft bij Trias
veel vaardigheden geleerd. Ook wij hebben met hulp van ondersteuning thuis het
vertrouwen teruggekregen in onze kracht als opvoeders. We zien de toekomst als
gezin weer zonnig tegemoet.’ - Een ouder

We zijn sterk in opvoeden en opgroeien, van huis uit. En kijken daarbij altijd
vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse
leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het
gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk
vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief
en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve
zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke
aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 400 praktijkgerichte professionals
en ruim 450 pleeggezinnen actief in de regio’s Noord West Overijssel, Vechtdal,
Salland en stad Zwolle.
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