Bijzonder Jeugdwerk

De Driehoek
Hulp thuis incl. deeltijdverblijf jongere
Als opvoeder kunt u zich machteloos voelen over het heftige en
destructieve gedrag van uw kind. U wilt uw kind helpen, maar merkt
dat een hardere aanpak niet werkt. Toegeven of opgeven is ook geen
optie. De Driehoek werkt met een krachtige methode: Nieuwe
Autoriteit & Geweldloos Verzet (NAGV). Daardoor gaat het straks
weer beter in uw gezin.
Voor wie
De Driehoek is bedoeld voor gezinnen met een tienerzoon of
-dochter die ernstig is vastgelopen (12-18 jaar). Zo ernstig dat een
uithuisplaatsing dreigt. De Driehoek kan dit voorkomen. Wij helpen jullie om
de problemen op te lossen, de relatie te herstellen en weer rust te krijgen in
het gezin. De hulp duurt max. 8 maanden.
Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet
De Driehoek ondersteunt uw gezin volgens de krachtige methode van Nieuwe
Autoriteit & Geweldloos Verzet (NAGV). NAGV is een effectieve manier van
opvoeden, die begint met de overtuiging dat verandering begint bij jezelf en
dat het een illusie is om controle te hebben over de ander. We gaan
opvoeden vanuit een andere houding en met meer vertrouwen. Dat doen we
samen met u en andere betrokkenen rond uw kind (zoals school). Op de
lange termijn zijn de resultaten blijvend en krachtig.
Het gezin als middelpunt
De hulp aan uw gezin speelt zich vooral af bij u thuis. Aanvullend logeert uw
kind bij De Driehoek. Bijvoorbeeld in het weekend, enkele nachten door de
week en/of een paar middagen na school (tijdens piekmomenten thuis). Dat
brengt vaak rust in het gezin en helpt de negatieve spiraal te doorbreken. De
Driehoek ligt aan het Beugelsplein 10 in Helmond.
Hulp op maat
De hulpverleners van De Driehoek bieden hulp op maat. We maken samen
met uw gezin een plan om de problemen aan te pakken. Als ouder/opvoeder
wordt u pedagogisch begeleid om sterker te worden in de opvoeding. Uw
zoon of dochter wordt geholpen om zichzelf positief te veranderen en de
eigen sterke punten te zien. Ook talentontwikkeling (school en
vrijetijdsinvulling) hoort daarbij. Als het nodig is, kunnen we aanvullend nog
andere behandelvormen inzetten (bijvoorbeeld diagnostiek of therapie).

We doen het samen
We vinden het belangrijk om één lijn te trekken in de opvoeding. Daarom
bent u als ouder/opvoeder bij iedere beslissing betrokken, ook op de
momenten dat uw kind bij De Driehoek logeert. U hebt een vaste
contactpersoon, met wie u alles kunt overleggen. We organiseren bij De
Driehoek ook allerlei activiteiten om de band tussen u en uw kind te
versterken, zoals samen koken en eten.
Steunend netwerk
Niet alleen de hulpverleners van De Driehoek, ook andere mensen kunnen
een steunende rol spelen voor jullie gezin. Bijvoorbeeld een familielid,
vriend, buur, leraar of sportcoach. We maken goede afspraken met elkaar en
laten uw kind niet los. U staat er nooit alleen voor.
Dit levert de hulp op:
- het contact tussen de gezinsleden verbetert;
- ouders worden sterker in de opvoeding;
- de jongere heeft minder gedragsproblemen;
- de jongere gaat (weer) naar school en heeft een passende
vrijetijdsbesteding (talentontwikkeling);
- de gezinsleden hebben inzicht in de problematiek van de jongere en
kunnen ermee omgaan.
Uithuisplaatsing niet nodig
Ons doel is dat uw gezin na afloop weer op eigen kracht verder kan en dat
uithuisplaatsing van uw kind niet nodig is.
Wat vinden ouders van De Driehoek?
“De ruzies thuis liepen steeds hoger op. Ik dacht dat mijn kind uit huis geplaatst moest worden. Maar dat
bleek gelukkig niet nodig. Door De Driehoek zijn we er als gezin weer bovenop gekomen.”
“We hadden veel steun aan de gesprekken met de Driehoek-medewerker die bij ons thuis kwam. De
adviezen die we kregen vanuit Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet hebben ons heel erg geholpen.”
“Het is een geruststellend idee dat De Driehoek een bed achter de hand heeft, als het thuis fout gaat.
Daardoor durfden we veel meer op onszelf te vertrouwen. Een paar dagen per week afstand, gaf ons
ruimte om een nieuwe start te maken.”
“Bij De Driehoek word je als ouders niet buitenspel gezet. We hebben overleg over bijna elke stap die onze
dochter zet. Daardoor kun je echt één lijn trekken in de opvoeding.”
Meer informatie of aanmelden?
Neem dan contact met ons op: tel. 0493 – 312589.
Vergoeding
Wilt u weten of De Driehoek wordt vergoed? Neem dan contact op met uw
gemeente. U hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of hulpverlener.

