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MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING

Actief en Advies biedt hulp bij vragen of problemen waar u zelf niet 
uit komt. U kunt bij ons terecht voor algemeen maatschappelijk 
werk en hulpverlening die zich toespitst op vragen en problemen 
met betrekking tot jeugd en opvoeding. Het niveau en de intensiteit 
van de hulpverlening die we bieden is afhankelijk van uw behoef-
ten; van op afstand en incidenteel tot intensieve hulp van dichtbij.

CLIËNT CENTRAAL
Belangrijke aspecten van onze hulpverlening zijn het verhelderen 
van de bestaande problematiek en het vergroten van zelfinzicht en 
eigen kracht. Daarnaast willen we de zelfstandigheid van onze cli-
ent stimuleren en vergroten. Mede daarom blijft de regie over het 
hulpverleningstraject te allen tijden bij de cliënt. We zijn ons er te-
vens van bewust dat het bereiken van de gestelde doelen veel tijd 
kan vragen en wederzijds vertrouwen vergt. Onze cliënten krijgen 
daarom altijd een vaste hulpverlener toegewezen uit ons sterk er-
varen team.  

MAATWERK
We vinden het belangrijk dat onze hulpverlening volledig aansluit 
bij de behoeften van de cliënt. Daarom werken we niet met een 
vaste ondersteuningsduur of een specifieke doelgroep. De inter-
ventie wordt altijd afgestemd op de aard, zwaarte en complexiteit 
van de problematiek. We leveren trajecten op maat. Uiteraard heb-
ben we randvoorwaarden en contra-indicaties, om resultaatgericht 
te kunnen werken en de veiligheid te waarborgen. 

FLEXIBILITEIT
Om maatwerk te kunnen leveren is flexibiliteit een noodzaak. Soms 
moeten we naar een bepaalde locatie toekomen of is het wenselijk 
dat we een klant juist op komen halen. Een hulpaanvraag kan ook 
plotseling zijn en onmiddellijke actie vereisen. Ook dan staan wij 
voor de klant klaar. We zijn altijd aanwezig waar en wanneer dit 
nodig is. Dit betekent ook in het weekend en avonduren. Daarnaast 
zijn we 24/ 7 bereikbaar voor onze klanten. 

ONZE DIENSTVERLENING

DE DIENSTEN VAN ACTIEF & ADVIES ZIJN ONDER TE VERDELEN 
IN DE VOLGENDE ZES SEGMENTEN:

• Gezinsbegeleiding
• Pedagogisch medewerker aan huis
• Jongerenbegeleiding
• Begeleide omgang
• Praktische ondersteuning
• Stut- en steunbegeleiding

Wij zijn er echter van overtuigd dat problemen die zich binnen de 
verschillende segmenten afspelen onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. Daarom wordt er binnen één hulpverleningstraject 
vaak aandacht besteed aan meerdere of soms zelfs alle segmen-
ten. De oorspronkelijke hulpvraag is daarbij altijd de insteek, maar 
zal vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken om een zo 
breed mogelijk resultaat te bereiken. Ook hierbij geldt dat de cliënt 
de regie blijft houden en begeleid wordt door minstens één vaste 
hulpverlener.
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PEDAGOGISCH MEDEWERKER AAN HUIS

Een pedagogisch medewerker aan huis wordt ingezet bij cliënten  
(opvoeders) van wie de leerbaarheid beperkt is, sprake is van psy-
chische overbelasting en/of een lichamelijke beperking.

Door cliënten tijdens piekmomenten of dagdelen in de opvoeding bij 
te staan, ontstaat er ruimte voor het opladen van de psychische en 
emotionele batterij. Ook word door aanwezigheid van de pedagogisch 
medewerker aan huis, de algehele ontwikkeling van het kind in het 
gezin ondersteunt, daar waar de ouder op dat moment te kort doet.

      DE PEDAGOGISCH MEDEWERKER AAN HUIS IS:
      • Inzetbaar op uren voor en na kantoortijden.

• Inzetbaar in het weekend.
• Zeer intensief inzetbaar tot aan acht uur per dag.

GEZINSBEGELEIDING

HULP AAN OUDERS/VERZORGERS
Gezinsbegeleiding biedt hulp en advies aan ouders/verzorgers 
die aanlopen tegen opvoedproblemen binnen het gezin. Het kan 
daarbij gaan om zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe 
problematiek. Bovendien kan de complexiteit en intensiteit van de 
problematiek tijdens het hulpverleningstraject veranderen. We ver-
wijzen in dat geval niet door, maar passen onze hulp aan op de 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt.

Bij het benaderen van de problematiek en het opstellen van het 
hulpverleningsplan gaan we altijd uit van circulaire causaliteit. Dat 
wi zeggen dat er altijd verschillende factoren zijn die een rol spelen 
bij het ontstaan van een probleem. Er is nooit slechts één oorzaak.

BELANGRIJKE PIJLERS BINNEN DE BEGELEIDING:
• Onderlinge communicatie tussen de gezinsleden.
• Wensen en verwachtingen van de gezinsleden.
• Gezinsafspraken.
• Regels en ruimte

GEZINSSYSTEEM 
In onze hulpverlening staat niet alleen de ontwikkeling en veilig-
heid van het kind centraal; we besteden net zo veel aandacht aan 
de persoon achter de opvoedersrol. Het voornaamste doel daar-
bij is het doorbreken van negatieve gezinspatronen, om op die 
manier ruimte te creëren voor (weder)opbouw van de onderlinge 
gezinsrelaties. Onze gezinscoach focust daarbij op het stimuleren 
van de autonomie van het gehele gezin en het versterken van het 
omringende netwerk. Bij onze ondersteuning blijven de persoonlij-
ke ontwikkeling, behoeftes en wensen van elk individueel gezinslid 
belangrijk. Uiteindelijk leidt het hulpverleningsproces het gezins-
systeem naar een zichzelf versterkend samenwerkingsverband. 
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JONGERENBEGELEIDING

HULP VOOR JONGEREN TUSSEN DE 12 EN 27 JAAR
De jongerencoaches van Actief & Advies bieden hulp aan jongeren 
tussen de 12 en 27 jaar die in het dagelijks leven structureel tegen 
problemen aanlopen. De coach fungeert daarbij als een mentor; 
hij/zij neemt een gelijkwaardigheidspositie aan door naast de jon-
gere te gaan staan. Het belangrijkste doel van de jongerencoach is 
het opbouwen van een vertrouwensband om de jongere te leren 
kennen en tot zijn/haar kernovertuigingen te komen. Op die manier 
kan de coach zich inleven in de belevingswereld van de jongere en 
wordt er een ingang gecreëerd om te kunnen coachen, steunen en 
alternatieven aan te leren om zaken te bekijken en aan te pakken.  

De jongerencoach is er om samen met de jongeren bestaande pro-
blemen op te lossen en steun & advies te geven bij spannende (toe-
komstige) situaties. Daarnaast kan hi/zij hulp bieden in de vorm 
van een luisterend oor of optreden als bemiddelaar.  

JONGEREN PROBLEMATIEK waarmee wij bekend zijn;

• Seksueel overschrijdend gedrag (meiden specifieke
hulpverlening).
• Criminele overtuigingen.
• Zeer beïnvloedbaar.
• Anti sociaal gedrag.

BELANGRIJKE PIJLERS BINNEN DE BEGELEIDING:
• Zelfvertrouwen
• Zelfredzaamheid
• (Sociale) vaardigheden

BEGELEIDE OMGANG

HULP BIJ HET TREFFEN VAN EEN OMGANGSREGELING
Actief & Advies ondersteunt bij het realiseren of herstellen van een
omgangsregeling tussen kinderen en opvoeder(s). Het beoogde 
doel daarbij is dat het kind in contact blijft met beide ouders en een
volwaardige relatie met hen kan opbouwen, mits dit in het belang 
van het kind is en zijn/haar veiligheid kan worden gewaarborgd.

ONDERZOEKSTRAJECTEN
Wanneer er twijfel bestaat over de capaciteiten van een (van de) 
ouder(s), bieden we onderzoekstrajecten aan. Op basis van de 
resultaten van het onderzoek wordt er dan een aangepaste om-
gangsregeling getroffen; samen met de ouder bepalen we in welke
mate van intensiteit er de komende periode begeleide omgang zal
plaatsvinden. Tijdens dit traject vinden er tussentijdse evaluaties 
plaats met alle betrokkenen. Het traject wordt afgesloten met een 
eindevaluatie en bijbehorend advies.

BELANGRIJKE PIJLERS BINNEN DE BEGELEIDING:
• De basale veiligheid van het kind.
• Fysieke en emotionele behoeftes van het kind.
• Mogelijkheden en wensen van de ouders.
• Samenwerking met de ouders en eventuele aanmelders.

EXTRA DIENSTEN MET BETREKKING TOT BEGELEIDE OMGANG
• Begeleide omgangsregelingen doordeweeks tot 19:00,
weekends van 10:00 tot 17:00.
• Indien nodig halen en brengen wij de kinderen naar de
afgesproken locatie.
• Actief en Advies kan ingezet worden ter ondersteuning van
pleegzorgwerkers en ketenpartners.
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PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

Onze praktische ondersteuning betreft doorgaans het op orde 
brengen van de financiële thuisadministratie. Daarnaast bieden we 
ondersteuning bij financiële problemen  in de vorm van begelei-
ding, onderhandeling en bemiddeling met instanties, zoals bijvoor-
beeld de schuldsanering.  

STUT-EN-STEUNBEGELEIDING

Stut-en-steunbegeleiding is feitelijk een vangnet voor cliënten die 
over het algemeen zelfredzaam zijn, maar af en toe een steuntje in 
de rug nodig gebruiken om stabiliteit te behouden. 
Het gaat dan doorgaans niet om voorspelbare hulpverlening op 
vaste dagen, plaatsen en momenten, maar om ad-hoc hulpaanvragen.

VEILIGHEID

In de aanmeldingsfase doen wij een veiligheidscheck om te zien of 
er sprake is van ernstige gedragsproblematiek, met risico’s voor de 
veiligheid van de cliënt of zijn/haar omgeving.  

CONTRA-INDICATIES

Wij hanteren de volgende contra-indicaties:

• Ernstig drugsgebruik;
• Actieve psychose;
• Dissociatieve identiteitsstoornissen en ernstige persoonlijkheids-
stoornissen, welke actief aanwezig zijn;
• Veroordeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

KWALITEITSBEWAKING

• Door middel van cliënttevredenheidschecks en structurele zorge-
valuaties meten we de kwaliteit van de hulpverlening.
• De resultaten worden tijdens evaluatie-overleggen besproken, 
waarop verbeteracties kunnen worden ingezet. Wij werken in drie 
fases (start, actieve fase en afsluitfase) vanuit hulpverleningsplan-
nen die wij opstellen in samenspraak met de cliënt. Dit proces 
wordt gerapporteerd en geregistreerd.
• In de hulpverleningsplannen richten we ons op maximaal drie 
specifieke doelen/resultaten per fase, om het proces goed te kun-
nen bewaken en beweging in het proces te houden.

7 8



 

FINANCIERING 

Voor onze tarievenlijst kunt u ons per mail contacten
info@actiefadvieshulpverlening.nl 

AANMELDROUTE: 

Aanmelden kan via de site 
www.actiefadvieshulpverlening.nl. 

Voor meer informatie  
en/of advies over onze diensten:

info@actiefadvieshulpverlening.nl 
06-24750055 


