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Een gezin op slot
Komen er bij het Algemeen 
Maatschappelijk werk signalen binnen 
dat een gezin geheel vast gelopen is 
dan betekent dit vaak dat er in de jaren 
voorafgaand aan deze hulpvraag vaak 
al sprake is van een probleem. Deze 
situatie lijkt steeds onbeheersbaarder 
voor dit gezin.

Ouders en kind kunnen niet meer op 
een opbouwende manier met elkaar 
communiceren. Het gezin functioneert niet 
meer goed.

Gevolg is dat aan de ene kant jongeren de 
hakken in het zand zetten (logisch gevolg 
van leeftijdsgebonden kenmerken), en niet 
meer te motiveren zijn tot enige actie. Aan 
de andere kant willen ouders graag actie 
ondernemen. Zij hebben daarbij last van hun 
vast patroon in doen en denken, waardoor 
verandering bijna onmogelijk lijkt.

Het hele gezin lijdt onder deze situatie. 
Mogelijke oplossingen worden door alle 
partijen niet meer gezien als kansen, maar 
als bedreigingen. De situatie verergert vaak 
alleen maar. 

Jongeren(18-23 jarigen) hebben 
vooral problemen met binding aan de 
samenleving, verantwoordelijkheid, 
vorming en gedragsverandering.

Ouders ervaren problemen met het 
vastlopen van het gezin. Ouders weten 
vaak ook niet hoe zij hiermee om moeten 
gaan.

Voor wie
Thuiswonende jongeren (18+) en hun ouders
met een ernstig verstoorde ouder/kind relatie.

Wat gaan we samen doen?
Er wordt gekozen voor Begeleiding/
educatief coaching voor ouders en jongeren. 
Deze methode draagt bij aan de volgende 
vier algemene doelen: binding aan de 
samenleving, verantwoordelijkheid, vorming 
en gedragsverandering. Door de intensieve 
samenwerking tussen Jeugdwerkers en 
Maatschappelijk werkers, ontstaat er een 
integraal aanbod op maat voor zowel de 
jongere, als zijn ouder(-s) en daarmee het 
gehele gezinssysteem.

Er is doorlopend contact tussen Jeugdwerk 
en Maatschappelijk werkers over de te 
nemen stappen en het monitoren van het 
proces.

Het programma

De ouders volgen 9 educatieve 
groepsbijeenkomsten (o.l.v. 
maatschappelijk werk) en zijn dan in 
staat tot:

1. Een betere binding met de samenleving 
aan te gaan. Gevoelens van schaamte, 
isolatie, psychosomatische klachten zijn 
verminderd.

2. Verantwoordelijkheid te nemen en hun 
kind bewust te maken van gewenst 
gedrag.

3. Hun kind op een positieve manier te 
begeleiden naar zelfstandigheid.

4. Er is bewustwording proces op gang 
gebracht over de hedendaagse jeugd 
en jongere, middels psycho educatie.  

De jongere is na 1 groepsbijeenkomst 
(o.l.v. jongerenwerker) mogelijk 
aangevuld met een aantal individuele 
gesprekken, in staat om:

1. Een betere binding met de samenleving 
aan te gaan. Gevoelens van schaamte, 
isolatie, psychosomatische klachten zijn 
verminderd.

2. Verantwoordelijkheid te nemen en kan 
gewenst gedrag in overleg met zijn 
ouder(-s) tonen.

3. Op een positieve manier om te gaan 
met zijn toenemende zelfstandigheid, 
een stabiele situatie realiseren met 
betrekking tot school, werk, sociale 
netwerken en instanties.
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