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Coachen en
Ondersteunen
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.
Ambulante ondersteuning
thuis
We coachen en ondersteunen op de
plek waar de hulpvraag ligt: in het
gezin. Vanuit onze gebiedsteams
bieden we ondersteuning, van opvoedadvies tot een intensief traject.
De ondersteuning is laagdrempelig,
op maat en gemakkelijk bereikbaar
voor het gezin en de generalisten in
het voorveld.

Zorg, opvang en onderwijs
We versterken de kracht van de
professional werkzaam bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, onderwijs en
consultatiebureau. Hiermee bieden

opgebouwd, zetten we hier in; van
ambulante begeleiding en trainingen
tot begeleid wonen. De begeleiding
richt zich op het versterken van psychosociale en praktische vaardigheden.

Ouderschap en scheiden

werken we aan een goed contact en
omgangsregeling in het belang van
de kinderen. We werken hierbij nauw
samen met Centra Jeugd en Gezin,
de Raad voor de Kinderbescherming
en Humanitas (Begeleide Omgangsregeling).

Onze specialisten op het gebied van
scheiding bieden coaching en ondersteuning aan ouders na het beëindigen
van hun relatie. Samen met ouders

In het Omgangshuis van Trias kunnen
ouders en kind(eren) elkaar op een
neutrale plek ontmoeten en samen zijn.

we in een vroegtijdig stadium expertise om te voorkomen dat zwaardere
ondersteuning van het kind en zijn
omgeving nodig is.
Trias beschikt over PBS-specialisten.
Positive Behaviour Support (PBS) is
een schoolbrede aanpak afkomstig uit
de Verenigde Staten die er op gericht
is een positief, veilig en voorspelbaar
schoolklimaat te realiseren

Zelfstandigheid
In de doelgroep 16-23 jarigen ondersteunen we jongeren bij vragen
rondom zelfstandigheid, wonen en
werk. De expertise die we onder meer
binnen het 1000-jongerenplan en
de module Vertrektraining hebben

Dankzij de coaching van Trias voel ik me veel zekerder in mijn werk. Ik kan beter
onderscheiden wat opvallend gedrag is én bepalen welke aanpak daarin het beste is.
Kindjes die extra aandacht nodig hebben kunnen in veel gevallen gewoon op de groep
blijven. Een fijn idee voor het kind, maar ook voor de ouders! - Marije (leidster op
een peutergroep)

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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