Timon helpt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen bij problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Timon
biedt in Midden-Holland ambulante begeleiding of gezinsbehandeling in de thuissituatie. Waar nodig (in combinatie met) pleegzorg.

Zorgvorm

Problematiek

Hulp

Frequentie / Duur

Doelgroep

Financiering

AMBULANTE BEHANDELING EN/OF BEGELEIDING
Ambulante
Spoedhulp (ASH)

• Acute of uitputtingscrisis
• Problemen in psychosociaal functioneren
jongere / gezin en in interactie met
omgeving

• H
 ulp in de thuissituatie gericht op stabiliseren crisis
• Evt. start Signs of Safety
• Screeningsmodule: advies passende vervolgzorg

• +/- 2-3 gesprekken p. wk.
• 12 wk.

• Jongeren 0-18 jr. en hun gezin

Jeugdhulp

Ouderschap na
Scheiding (ONS)

• C
 omplexe echtscheidingsproblematiek
• Het lukt ouders (nog) niet om op eigen
kracht te overleggen en te komen tot
samenwerking in het ouderschap

• R
 icht zich op verbeteren van communicatie tussen
ouders t.b.v. de zorg voor de kinderen
• Inclusief huiswerkopdrachten
• Gesprekken met beide ouders

• 1x p. 2 wk.
• Max. 11 gesprekken

• Gescheiden ouders van minderjarige kinderen

Jeugdhulp

Multi Dimensionele
Familie Therapie (MDFT)

• B
 ij de jongere is er sprake van (beginnende)
verslaving, schooluitval, afglijden naar
straatgedrag of criminaliteit
• Excalatieproblemen, gezinsproblematiek

• Individuele, ouder- en gezinssessies
• 2
 4/7 bereikbaarheid therapeut

• 2-3 sessies p.wk.
• +/- 6 mnd.

• Jongeren 13-19 jr. en hun gezin

Jeugdhulp

Verbindend Gezag
/ Geweldloos Verzet (VG)

• O
 uders, gezagsdragers van pubers die
agressief, risicovol of extreem
teruggetrokken gedrag vertonen

•
•
•
•

 roepsaanpak i.c.m. individuele gesprekken
G
Herstel in de gezagsrelatie met de jongere
Leren escalaties te voorkomen of verminderen
Netwerk wordt betrokken

• 1-2 gesprekken p.wk.
• 8x2uur groepssessie
• +/- 6 mnd.

• Ouders van jongeren tussen de 12-19 jaar

Jeugdhulp

Intensieve Ambulante
Gezinsbegeleiding (IAG)

• C
 omplexe hulpvragen over opvoeden en
opgroeien
• Bij (signalen van) onveiligheid, zoals
kindermishandeling, huiselijk geweld en
emotionele verwaarlozing

• Specialistische opvoedondersteuning
• Individuele, ouder- en gezinsgesprekken
• Wanneer er signalen van onveiligheid zijn worden
deze besproken met alle gezinsleden, specifieke
aanpak voor kinderen
• Veiligheidsplan wordt waar nodig opgesteld
• Netwerk speelt een grote rol bij veiligheidsplan

• 1-2 gesprekken p.wk.
• +/- 9 mnd.

• Gezinnen met kinderen, jongeren 0-18 jaar

Jeugdhulp

• K
 ind of jongere kan niet langer volledig thuis
wonen

• Begeleiding pleegouders, ouders en jongeren
• Netwerkscreening bij plaatsing in netwerk

• Op maat

• Kinderen, jongeren 0-18 jr.
(21 jr. bij verlengde Jeugdhulp)

Jeugdhulp

PLEEGZORG
Voltijd of deeltijd

Voor meer informatie over onze zorg zie het overzicht voor professionals op www.timon.nl of bel 0800-9008 (gratis).

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

