Ouderbegeleiding
Informatie voor ouders
Uw kind is in behandeling bij Pro Persona Jeugd. Ouders
vervullen een belangrijke rol in het leven een kind en ze zijn
verantwoordelijk voor hem of haar. Om die reden betrekken wij
ouders altijd bij de behandeling in de vorm van
ouderbegeleiding. Dit vindt plaats naast de individuele
behandeling van het kind.
Voor wie?
De doelen van de ouderbegeleiding kunnen voor ouders verschillend zijn. We vinden
het belangrijk om aan te sluiten bij wat voor u de belangrijkste doelen zijn, daarom
zal de ouderbegeleider met u afspreken waar de begeleiding in uw geval op gericht
zal worden. Voorbeelden van doelen zijn:
 leren accepteren van de (on)mogelijkheden van uw kind;
 meegroeien met de verandering van uw kind;
 bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind;
 leren onderscheiden wat er bij uw kind ligt, wat bij u en wat bij de
omstandigheden.

Ouderbegeleiding naast andere hulpverlening?
Ouderbegeleiding wordt naast de hulpverlening aan uw kind ingezet. Uw kind krijgt
hulp van een andere hulpverlener, zodat u en uw kind allebei de kans krijgen zich
volledig te uiten. In de oudergesprekken wordt de voortgang van de hulpverlening
aan uw kind met u besproken.
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Hoe?
Bij de ouderbegeleiding ondersteunen wij u in hoe u met de problemen van uw kind
kunt omgaan, zodat de ontwikkeling van het kind weer goed kan verlopen. U heeft
regelmatig gesprekken met een ouderbegeleider waarin wordt gekeken welke
situaties moeilijk zijn in de opvoeding. De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat
samen met u na wat er zou kunnen veranderen, zodat er minder problemen zijn thuis
en in de sociale omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met en uitleg gegeven
over de problematiek van uw zoon of dochter. Soms krijgt u ook een opdracht mee
om thuis te doen, bijvoorbeeld vragen om iets te onderzoeken of iets te veranderen.
Soms is het goed om contact te hebben met de school of met andere hulpverleners.
Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

Waar en wanneer?
De frequentie van de gesprekken kan per begeleiding verschillend zijn en wordt in
overleg met u vastgesteld. Het streven is dat wanneer er twee opvoeders zijn, zij ook
allebei aan de ouderbegeleiding deelnemen.
De gesprekken vinden plaats op een locatie van Pro Persona Jeugd.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op met de hulpverlener van uw kind

