vooruitkomen

Intensieve Ambulante
Gezinshulpverlening (IAG)

OUDERS & OPVOEDERS
Elke ouder wil zijn kind laten opgroeien tot een gezond en volwassen mens. Soms is dit echter erg lastig
en komt u er zelf niet meer uit. Dan kunt u terecht bij Rubicon jeugdzorg.
Wat is Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening (IAG)?
IAG is een zeer krachtige hulpvorm voor het hele gezin. We willen bereiken dat uw kind vanuit een veilig
thuis, positief en gelukkig kan opgroeien. Een medewerker van Rubicon komt thuis in uw gezin, sluit aan
bij wat jullie nodig hebben en gaat naast u, als ouder, staan.
Voor wie is IAG?
Deze vorm van gezinshulpverlening wordt ingezet, wanneer door allerlei omstandigheden ingewikkelde
problemen zijn ontstaan, en ouders en/of kinderen vastlopen.

Wat kunt u verwachten?
IAG kent geen kant en klare programma’s en legt geen oplossingen op! IAG onderzoekt juist samen
met u en uw kind welke manier het beste bij jullie past om de minder makkelijke zaken in het gezin
te kunnen veranderen!
Binnen IAG kan heel veel ... van samen naar een ouderavond, een gesprek met z’n allen thuis,
spelletjes met de kinderen, ‘n traan en ‘n lach, tot een aanvraag doen bij de gemeente.
Er wordt juist uitgebreid stil gestaan bij wat goed gaat, zodat iedereen weer in zijn eigen kracht komt
te staan. De moeilijkheden worden het hoofd geboden, zodat u en uw kind zelfstandig verder kunnen
zonder hulp! De hulp duurt dan ook zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.
Wat doet IAG?
Er wordt intensieve hulp bij de opvoeding gegeven. U en uw kind vanaf 12 jaar, geven aan waarbij
hulp nodig is en welke wensen en doelen er bereikt mogen worden.
In overleg met de verwijzer wordt gekeken hoe vaak de hulpverlener naar uw gezin komt.
Dit kan bijvoorbeeld tweemaal per week zijn, wekelijks, of eenmaal per 2 weken. Er kunnen zeer
verschillende onderwerpen aan bod komen. Het kan gaan over relaties, familie, werk, ziekte, hevige
ingrijpende zaken die gebeurd zijn, seksualiteit, ontwikkelings- of gedragsstoornissen, rouw/verlies,
scheiding, omgaan met instanties en het ordenen van huis en geldzaken.
Hoe werkt IAG?
We werken nauw samen met u, als ouder. Dit betekent dat de hulpverlener u respecteert en
centraal stelt. Als voorbeeld; er vinden geen gesprekken buiten (het medeweten van) u om.
Openheid staat voorop!
De manier van werken is erop gericht hardnekkige patronen te doorbreken, waardoor er een blijvende
verandering ontstaat. Hulpvragen, behoeftes, wensen, posities en gevoelens van de verschillende
gezinsleden krijgen aandacht en erkenning. Hierbij wordt geen partij gekozen vóór of tégen iemand.
Ook hierin is open en eerlijk zijn de basis.
Er wordt samen met u besloten op welke manier bijvoorbeeld familie, school en instanties betrokken
worden bij de samenwerking met het gezin. Wij vinden het heel belangrijk dat de hulpverlener geen
zaken van ouders overneemt. Ouders houden de regie!
Meer informatie?
Voor IAG is een verwijzing nodig van de huisarts of het sociaal wijkteam. Neem contact met ons op
via entree@rubicon-jeugdzorg.nl, bel onderstaand telefoonnummer of bezoek onze webiste.
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Bergerweg 23
6085 AS Horn
Postbus 4702
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T: (0475) 588 432
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