Jeugd & Gezin
Wij gaan ervoor, jij toch ook?

impegno betekent toewijding:
dat is waar we voor staan!
Wij gaan ervoor, jij toch ook?

Wil jij jezelf of je gezin aanmelden?
Je kunt jezelf aanmelden via onze website www.impegno.nl.
De gemeente bepaalt of je recht hebt op zorg. Onze medewerkers
kunnen hier meer over vertellen. Kijk voor de contactgegevens
van het team in jouw gemeente op www.impegno.nl/teams.
Houd er rekening mee dat je een mogelijk een eigen bijdrage
aan de overheid moet betalen. Meer informatie vind je op
www.hetcak.nl.

Contact
Wij hebben diverse teams verspreid over het land.
Kijk op onze website www.impegno.nl/teams en vind daar
de contactgegevens van het team in jouw gemeente.
Servicekantoor
A Postbus 7058, 2701 AB Zoetermeer
T 0900 - 467 3 466 (0900 - impegno)
E info@impegno.nl
I www.impegno.nl

Het opgroeien van kinderen gaat altijd
met vallen en opstaan. Soms kan wat extra
ondersteuning nodig zijn.
Welkom bij impegno Jeugd & Gezin!
In deze folder lees je meer over ons aanbod voor kinderen,
jeugdigen en gezinnen. Jij blijft de expert, wij helpen je graag een
stapje verder.
•	Ben je soms boos, bang of somber en lukt het je moeilijk om
beter in je vel te komen?
• Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat?
• Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
• Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen?
• Heb je moeite met begrijpen en ondersteunen van je kind?
• Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
• Is er veel ruzie in huis en voel je je machteloos?
• Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?
Laat ons meedenken en helpen!
Wat wij doen bij Jeugd & Gezin?
Om goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat we goed
zicht hebben op de klachten en krachten. Daarom betrekken we
graag zo snel mogelijk de mensen die voor jou belangrijk zijn bij
het vinden van een oplossing. Het kan zijn dat er eerst verder
onderzoek nodig is om tot een goede afweging te komen.
Wanneer kan je denken aan Individuele begeleiding?
Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet
lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je
er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het ervoor zorgt dat
je vastloopt thuis of op school.
Wanneer kan je denken aan Individuele behandeling en onderzoek?
Om jouw klachten en je gedrag goed te begrijpen is onderzoek
soms een belangrijk onderdeel van de behandeling. Behandeling
kan zich bijvoorbeeld richten op het krijgen van grip op je

gevoelens en je gedrag, het vergroten van je zelfvertrouwen en
het verbeteren van de omgang met anderen. Wanneer duidelijk
is wat jouw klachten zijn en waar je krachten liggen bedenken
we - samen met jou en de mensen die belangrijk voor jou zijn
- een plan hoe we gaan zorgen dat je klachten verminderen of
zelfs verdwijnen door gebruik te maken van je krachten.
Wanneer kan je denken aan Gezinsondersteuning?
Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in
de thuissituatie. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen
gericht op het versterken van de eigen kracht, het betrekken
van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om
zorgen in de toekomst te voorkomen.
Rol van de ouders
Als ouders worden jullie overal bij betrokken. Ouders hebben de
belangrijkste rol bij de ontwikkeling van hun kind. De professional
van impegno ondersteunt bij vermindering van de klachten
en zorgen. Wij vinden goed contact tussen ouders en impegno
belangrijk. In overleg betrekken we het sociale netwerk van het
gezin.
Waarom zou je voor impegno kiezen?
•	Er wordt snel gestart nadat je contact met ons hebt
opgenomen.
•	Als het nodig is kunnen we dit traject combineren met
eventuele andere zorgtrajecten.
•	Er wordt bij ons nauw samengewerkt tussen collega’s,
maar ook met andere professionals.
•	Afspraken vinden plaats op een overeengekomen locatie.
•	We geven niet zomaar op.

‘Mijn zoon begrijpt nu waar zijn driftbuien vandaan komen en is daardoor
veel rustiger. Ik heb geleerd op een
andere manier met zijn soms moeilijke
gedrag om te gaan. De sfeer in huis is
enorm verbeterd.’

