Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals (aanbod voor cliënten)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
Voor wie?
IAG (intensieve ambulante gezinshulpverlening) wordt ingezet bij complexe opgroei-, opvoed- en
multiproblematiek binnen gezinnen, waarbij vaak sprake is van trauma en ontwikkelings- of
gedragsstoornissen.
Het doel van IAG
Het voorkomen van een (dreigende) uithuisplaatsing en ervoor te zorgen dat de jeugdige zich vanuit
een veilige stabiele thuissituatie positief kan ontwikkelen.
Hoe werkt IAG?
Deze intensieve en zeer krachtige hulpvorm, is voor het gehele gezinssysteem en wordt in de
thuissituatie ingezet. Er wordt intensief gewerkt met zowel ouders als jeugdigen aan het verankeren
van eigen oplossingen en krachten. Het sociale netwerk is hierbij een belangrijke basis. IAG helpt de
ouder de regie terug te nemen en vast te houden.
Waarom IAG?
• IAG past goed in casussen waarbij in de loop van de jaren meerdere zorgvarianten zijn ingezet, die
onvoldoende effect hebben gehad.
• IAG heeft specifieke houdingsaspecten wat resulteert in een constructieve samenwerkings- en
vertrouwensrelatie. IAG sluit daarom goed aan bij cliënten die het werken met hulpverlening als
lastig ervaren.
• IAG is geen standaard traject. Er is heel veel mogelijk in verschillende vormen. In overleg met
ouders, jeugdige en verwijzer wordt een passend plan gemaakt.
• Jarenlange en transgenerationele patronen worden doorbroken, waardoor er een wezenlijke en
vooral blijvende verandering ontstaat. Hierdoor wordt terugval en nieuwe aanspraak op zorg vaker
voorkomen.
• IAG biedt intensieve (praktische) orthopedagogische ondersteuning én biedt mogelijkheden om
opvoedvaardigheden binnen de gezinssituatie in te oefenen. Bovendien is er een combinatie van
huisbezoeken en online hulpverlening mogelijk.

• IAG werkt outreachend en is naast de opvoedondersteuning breed inzetbaar op thema’s als:
• omgaan met instanties;
• contacten met onderwijs;
• ordenen huis en financiën;
• werk;
• hechting;
• relaties;
• familie;
• trauma;
• verlies, rouw en scheiding.
• IAG wordt uitgevoerd door professionals waar een multidisciplinair team achter staat. Expertise en
kennis wordt maximaal up to date gehouden. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met
professionals buiten Rubicon jeugdzorg en (keten)partners (1 gezin 1 plan).
• IAG zorgt dat ouders en jeugdigen in hun eigen kracht komen en zo spoedig mogelijk zelfstandig de
problemen het hoofd kunnen bieden.
Meer weten en aanmelden?
entree@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588 432.
Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts
of gecertificeerde instelling. Stuur de verwijzing naar Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v.
Entree, Postbus 4702, 6085 ZG Horn of naar: entree@rubicon-jeugdzorg.nl
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