Maatwerkteam Achterhoek Jeugd
Je eigen leven leiden, met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon
maar is niet altijd vanzelfsprekend. Bij Siza denken we in mogelijkheden, verleg met ons
je grenzen! Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven en de vragen die jullie
hebben, zodat jij en je gezin zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en mee kunnen doen
aan de samenleving.
Samen met jou kijken we naar wat je zelf kan en wat je kunt leren. Zijn er mensen om je
heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van ondersteuning brengt jou verder? Wij leveren
maatwerk bij je thuis, want ieder gezin heeft andere hulpvragen. In deze folder lees je hoe
wij jou en je kind kunnen helpen.

Praktische gezinsondersteuning
Als in jullie gezin geen balans meer is tussen het opvoeden van je kind en de praktische taken
in jullie gezin, ondersteunen we jullie hierbij. Bijvoorbeeld door taken over te nemen in de
verzorging van je kind of door jullie te ondersteunen bij administratieve taken. Soms kunnen
we je helpen door het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat je het makkelijker zelf kunt.
Of we werken met je kind aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van sociale vaardigheden of
aan het vergroten van het zelfvertrouwen. We kijken hierbij altijd naar de behoeften en
mogelijkheden van jullie als gezin. Onze ondersteuning is er op gericht dat jullie als ouders
ontlast worden en dat jullie gezin weer ademruimte krijgt.
We kunnen in de ondersteuning gebruikmaken van beeldbellen. Je kunt
dan heel makkelijk contact opnemen met jouw begeleider of behandelaar.
Voor het beeldbellen heb je een iPad nodig. Naast het beeldbellen kun je
op de iPad ook andere apps plaatsen die jou helpen bij meer zelfstandigheid.
De iPad kun je in bruikleen krijgen van Siza, vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Ieder kind wil zo normaal en veilig mogelijk opgroeien in de omgeving van ouders, broers
of zussen en andere mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Wanneer dit niet vanzelfsprekend is, zijn wij er voor jullie met opvoedkundige ondersteuning. Als je ons betrekt bij
jouw gezinsleven gaan we samen op zoek naar jullie kracht. Het doel is dat jij – met steun
van de mensen om je heen – de opvoeding van je kind of kinderen zelfstandig aankunt.
Wij zijn er wanneer dat nodig is.
Bij de ondersteuning die wij bieden kunnen we, in overleg met jullie, gebruikmaken van
video-hometraining. Deze training is objectief, effectief en meetbaar en jullie krijgen
hiermee op een positieve manier inzicht in het contact tussen jezelf en jullie kind.
Naast deze ondersteuningsvorm hebben wij nog vele andere mogelijkheden die we
kunnen inzetten. Samen gaan we op zoek naar wat het beste bij jullie gezin past.

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG)
Spelen er in je gezin meerdere problemen, dan kan dit jullie leven samen (ernstig)
beïnvloeden. Met een intensieve ondersteuningsvorm werken wij met jullie toe naar
structurele veranderingen. Daarbij betrekken we – als dat mogelijk is – alle leden van het
gezin en mensen uit jullie omgeving. Samen werken we toe naar een veilig en zelfstandig
gezinsleven.

Zorg binnen onderwijs
Merk je als ouder of merkt de school op dat je kind problemen heeft om mee te komen op
school? Wij bieden binnen het onderwijs extra ondersteuning. We werken samen met je kind
in de klas en/of in een individuele situatie aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele
vaardigheden. Deze ondersteuning kan in combinatie met begeleiding thuis worden geboden.
Met jullie als ouders, de leerkrachten en je kind bespreken we onze aanpak. Ons doel is dat
kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of chronische ziekte toch kunnen
deelnemen aan het onderwijs.

Informatie en advies
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Wij gaan graag met je in gesprek over de
vragen die je hebt.
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(Intensieve) opvoedkundige ondersteuning

