Quick Scan op maat
Wat helpt ons nu écht?
Het gaat niet lekker met uw kind. Thuis, op school of in de vrije
tijd. Het gedrag van uw tiener heeft impact op het hele gezin en
omgeving. Zo gaat het niet langer. Misschien is er al hulp
(geweest), maar heeft die onvoldoende geholpen. U vraagt zich
af: ‘Wat kan ons nu écht helpen?’ Met een Quick Scan heeft u
binnen 2 weken een helder beeld van wat jullie nodig hebben.
Voor wie
De Quick Scan is bedoeld voor gezinnen met een zoon of dochter tussen
de 12 en 19 jaar.
Wanneer een quick scan?
Uw gezin kan baat hebben bij een Quick Scan als het opvoeden en/of
opgroeien problematisch verloopt en het voor uw gezin (en de
eventueel betrokken hulpverlener) nog niet duidelijk is welke hulp en
welke aanpak het beste past.
Een Quick Scan is maatwerk, dus afgestemd op uw vragen en wensen
en die van uw kind(eren). We gaan niet alleen met elkaar praten, maar
we laten jullie ook zélf ervaren wat helpt. Op deze manier ontdekken
jullie waar de krachten en de knelpunten liggen en wat jullie als gezin
nodig hebben om verder te kunnen.
Doel
Binnen twee weken heeft u een duidelijk beeld van wat jullie nodig
hebben. Het accent ligt altijd op het versterken van de positieve
krachten in de jongere, het gezin en de (school)omgeving.
Hoe werkt het?
Binnen 48 uur is er een eerste contact met u (en uw hulpverlener). De
Quick Scan bestaat uit verschillende onderdelen:
-

-

-

in kaart brengen van talenten en problemen (bijvoorbeeld door
het observeren van het gedrag van de jongere of een
dossieranalyse door een diagnosticus);
in kaart brengen van de mogelijkheden binnen het gezin
(bijvoorbeeld door gezinsobervatie en/of inzichtgevende
systeemgesprekken);
vergroten van de motivatie van de jongere (bijvoorbeeld door
een SPAL-activiteit: Sport en Spel Als Leermiddel).

Deskundige aanpak
De Quick Scan wordt uitgevoerd door een team deskundigen: een
diagnosticus, een MDFT-therapeut en een PEL-medewerker.
Resultaat
Binnen 2 weken bespreken we de inzichten met u en uw hulpverlener.
Samen stellen we de hulpvraag vast en geven we u heldere adviezen. U
krijgt hiervan een kort verslag, dat wordt thuis gestuurd.
Aanmelding of vragen
Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met
Bijzonder Jeugdwerk, tel. 0493 – 312589.
Vergoeding
Wilt u weten of de Quick Scan wordt vergoed? Neem dan contact op
met uw gemeente. U hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of uw
hulpverlener.

